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பகுதி - 1

‘எதுஜேவா, இல்டைலன்னு வருகிறவர்களுக்கு ஒருஜேவடைT ஜேUாறுஜேபா�லாம்.டைகயிஜேலகிடை�ச்UடைXக் 
ஷெகாடுத்து, கிடை�ச்UடைXக் ஷெகாடுத்து, இன்னும் இரண்டி�ம் பாஷெரன்று ஷெUால்லலாம். அXற்கு ஜே=ஜேல 
நாம் என்ன ஷெUய்E முடியும்? ஷெUய்E நாம் என்ன சூணாம்ஜேப�ா, ஷெநறும்பூரா, விட்�லாவர=ா? ந=க்கு 
ஏது அவ்வTவு ஷெUாத்து? ஷெபரிE ஷெபரிE ஷெ0மீன் டைவத்திருக்கிறவங்க, எச்டைUக் டைகEாஜேல காக்காய் 
ஓட்�=ாட்ஜே�ஷெனன்கிறார்கள். நான் ஏஜேXா, என் Uக்திEானு Uாரம் Xர்=ம், உXவி ஷெUய்து ஷெகாண்டுXான் 
வருகிஜேறன். ஆடைகயினாஜேல, என்கிட்� நீ ஒண்ணும் எதிர்பார்த்துப் பEனில்டைல. காடைல எட்டு 
=ணிக்குக் கலிEாண ஷெUலவுக்கு ஏXாவது ஷெபாருள் உXவ ஜேவண்டுஷெ=ன்று ஷெகஞ்சின கணக்குப்பிள்டைT 
கபாலமூர்த்திக்கு, மிராசுXார் ஆலாலசுந்Xரர், இப்ஜேபாXடைன புரிந்து அனுப்பினார்.

காடைல பதிஷெனாரு =ணிக்கு, மிராசுXாரின் தூரபந்து ஓர் கிழவர், Xள்Tாடி ந�ந்து பக்கத்துக் 
கிரா=த்திலிருந்து வந்து ஜேUர்ந்Xார்.

“ஷெபரிE எழவாப் ஜேபாயிடுத்து! இது என்ன அன்ன Uத்திர=ா? ஓEா=�=ா? இப்படி வருகிறவர்களுக்கு 
வடித்துக் ஷெகாட்டிக் ஷெகாண்டிருந்Xா, என் Xடைல ஷெ=ாட்டை�Eாக ஜேவண் டிEது Xான் எங்ஜேக வந்Xானாம் 
கிழவன்? கூழ்கூ�ச் ஷெUய்E வில்டைலஜேE இன்று. ஜேபாகச் ஷெUால்லு, ஜேவஜேற எங்காவது இன்னக்கி ப0டைன 
ஜேகாவிலிஜேல என்னஜே=ா விஜேUஷ=ாம், ஜேUாறு ஜேபாடுகிறார்கTாம். அங்ஜேக ஜேபாய்த் தின்னச் ஷெUால்லு”

இது மிராசுXாரரின் உத்Xரவு! கிழவர், “சிவஜேன, எந்X ஷெ0ன்னம் எடுத்Xாலும் எடுக்கலாம், ஏடைழ 
ஷெ0ன்=ம் =ட்டும் எடுக்கக் கூ�ாX�ா அப்பா! என்னஜே=ா, நம்= பாத்திEக்காரனாச்ஜேU, ஜேபானா ஒரு 
ஜேவடைT ஜேUாறு ஜேபா� =ாட்�ானான்னு வந்ஜேXன். பிச்டைUக்காரரு�ன் ஜேபாய்ச் Uாப்பி�ச் ஷெUான்னான். 
சுக=ா வாழட்டும். ஒருஜேவடைTச் ஜேUாறு இல்டைலன்னா உயிரா ஜேபாயி டும்! ஜேபானாத்Xான் என்ன? 
இப்படிச் சீரழிவு படுவடைX வி�ச் UாவஜேX ஜே=ல்” என்று ஜேUாகித்துக் கூறிவிட்டுக் கிழவர், ஜேகாயிலிஜேல 
ஜேபாய்ப் படுத்துக் ஷெகாண்டிருந்து விட்டு, பட்டினியு�ன் ஜேபாராடினார்.

=ாடைல ஐந்து=ணிக்கு =ஜேகசுவரர் ஜேகாயிலிஜேல மிராசுXாரின் ஜேபருக்கு அர்ச்Uடைன ந�ந்Xது. பக்தி 
ஷெகாண்�வர்கள் அவருடை�E பகவத் ஜேUடைவடைEப் பாராட்டினர். இரவு 9 =ணிக்ஷெகல்லாம் மிராசுXாரர், 
Xாசி X=Eந்தி வீட்டிஜேல ஷெவள்ளித் Xாம்பTத்திஜேல இருந்X ஷெவற்றிடைல பாக்டைகப் ஜேபாட்டுக் ஷெகாண்டு 
ஷெபாழுது ஜேபாக்காக நண்பர்களு�ன் சீட்�ாடிக் ஷெகாண்டிருந்Xார். ஜேவடிக்டைகEாட்�த்திஜேல நாற்பது 
ரூபாய் வடைர ஜேபாய்விட்�து. ஷெ0யித்Xது, X=Eந்தியின் Xங்டைக ஷெ0Eா! ஆகஜேவ நஷ்�=ல்ல அது! 
என்டைறக்ஜேகனும் ஒருநாள் உXவும்!! அட்வான்சு ஷெXாடைக!!

இதுஜேபால் பணம் ஜேகட்�ால் இல்டைல. ஜேUாறு ஜேகட்�ால்ல கிடை�Eாது என்ற ஜேலாபித்Xனமும், ஊர் 
ஷெ=ச்சிக் ஷெகாள்T பக்தி ஜேவ�மும், லீடைலக்குப் ஷெபாருள் விரEமும் ஷெUய்வஜேX மிராசு Xாரரின் நித்E 
கர்=ானுஷ்�ான=ாக இருந்Xது. அவருடை�E ஈர=ற்ற ஷெநஞ்டைUப் பற்றி உரக்கப் ஜேபUவும் ஊராரால் 
முடிEாது. ஷெபரிE இ�த்துப் படைக ந=க்ஜேகன் என்ற பEம்! பணக் ஜேகாட்டை�யிஜேல அவர் இருந்து வந்Xார்.
அவடைரக் கண்டிக்க எவருக்கும் முடிவதில்டைல. ஊரிஜேல எந்X விEாபாரியும் அவருடை�E ஆXரவு 
இருந்Xால்Xான் வாழ முடியும்! எங்கு எந்X நிலம் விற்படைனக்கு வந்Xாலும் அவர் என்ன ஷெUால்கிறார் 
என்று ஷெXரிந்X பிறஜேக =ற்றவர்கள் ஜேபசுவார்கள். அவ்வTவு ஷெUல்வாக்கு!! அந்X ஊருக்கு அவர்Xான் 
ரா0ா! அவர் உரத்X குரலிஜேல என்ன ஷெUால்கிறாஜேரா, அதுXான் Uட்�ம்.

=ந்திராஜேலாUடைன =ன்றத்திஜேல அவஜேராடு ஜேUர்த்து மூன்ஜேற ஜேபர்: Xாசி X=Eந்தி, ஜேகாயில் குருக்கள் 
கு=ரகுருபரருக்கும் பாலிEத்திஜேல சிஜேநகிXம். அXன் பEனாகத்Xான் X=Eந்திக்கு மிராசுXாரரின் XEவு 
கிடை�த்Xது. இந்X =ந்திராஜேலாUடைன =ன்றத்திஜேல ஆகும் தீர்ப்டைப அந்X ஊரிஜேல Eாராலும் =ாற்ற 
முடிEாது. Eாராவது முணுமுணுத்Xால் அவர்கள் மீது திடீஷெரன்று சிவிஜேலா, கிரிமினஜேலா ஜேகஸ் 
கிTம்பும் அவர்கள் பாடு ஆபத்துத்Xான்!

இவ்வTவு ஷெUாத்துக்காரராக இருந்X அந்Xச் சீ=ானுக்குப் பிள்டைT குட்டியும் கிடை�Eாது. Eாஜேரா இவர் 

4



பாடுபட்டு, ஊடைர மிரட்டி, ஜேUர்க்கும் ஷெபாருடைT, ஆண்டு அனுபவிக்கப் பல்டைல விTக்கிக் ஷெகாண்ஜே� 
இருந்Xார்கள். X=Eந்திஜேEா மிராசுXாரரின் காலம் தீருவXற்குள் கறந்Xால் உண்டு. அவர் கண்டைண மூடிக் 
ஷெகாண்�ால், Xனக்கு ஒன்றும் கிடை�க்காது என்ற உண்டை=டைE உணர்ந்Xவள்.

மிராசுXாரருக்கு இன்ன விEாபாரம் என்று குறிப்பிட்டுக் கூற முடிEாது. எஷெXது =லிவாகக் 
கிடை�க்குஜே=ா அடைவகடைT வாங்குவார்; கி�ங்குகளில் ஜேUர்ப்பார்; =ார்க்கட்டிஜேல அந்Xப் ஷெபாருள் 
கிடை�ப்பது கஷ்�=ாகி =க்கள் Xவிக்கும் வடைரயிஜேல, ஷெவளிஜேE வி�=ாட்�ார். கிடை�த்Xால் ஜேபாதும், 
என்ன விடைலக்கு ஜேவண்டு=ானாலும் வாங்கித்Xாஜேன தீர ஜேவண்டும் என்ற நிடைலடை= வரும்ஜேபாது 
அந்Xப் ஷெபாருடைT விற்க ஆரம்பிப்பார். ஷெகாள்டைT இலாபம் என்று கூற ஜேவண்டு=ா? எத்XடைனஜேEா 
ஏடைழகளின் கண்ணீர் படிந்Xது அவரி�ம் குவிந்X பணம்! அந்Xக் கண்ணீஷெரன்ன, ஷெவள்ளி ரூபாயின் -=-
திப்டைபக் குடைறக்கு=ா? அந்Xத் Xங்கத்தின் =ாத்துக் குடைறயும்படி ஷெUய்யுஜே=ா-? பணம் ஜேபUவா ஜேபாகிறது
அவரி�ம்? 

எட்டிக்ஷெகாட்டை� மு-Xல் எலுமிUUம் பழம் வடைரயிஜேல, இலுப்டைபப் பிண்ணாக்கு முXல் இஞ்சி 
வடைரயிஜேல, எது -கி-டை�த்-Xாலும் -=-லிவு என்றால் வாங்-குவார். விடைல ஏறினதும் விற்பார் மிராசுXா-
ரரின் ö-Uல்வம் ஷெப-ரு-கி-Eதும் அவர் வாழ்ந்X இ�த்டைXச் சுற்-றியுள்T பிரXUம் பாழாகிக் ஷெகாண்டு ஏ-
டைழகள் அ-தி-க-ரித்-X-திலும் ஆச்-U-ரி-E-ஷெ=ன்ன இருக்க முடி-யும்? உ�-லிஜேல காU-ஜேநாய்க்குப்பின், 
ஆள் இ ø-Tக்-கா=ல் இருக்க முடி--யு=ா?

மி-ரா-சு-Xா-ரரின் ஷெUாத்--துக்குப் பல் -வி-Tக்கிக் ஷெகாண்-டி-ருந்X பார்-தி-பன், ஷெவளி--யூ-ரி-ஜேலஜேE வி-
ஜேவ-கிகள் கழகம் என்று ஒர் நிறு-வனம் ø-வத்-துக் ஷெகாண்டு, Xடைல-வ-னாக முEன்று ஷெகாண்-டிருந்Xான். 
Xடைலடை=ப் ப-Xவி Xன-வந்-X--னா-கப் ஜேபாகும் Xனக்குக் கிø-�க்-கா=ல் ஜேவறு Eாருக்கு என்று அவன் 
-நி-ø-னத்-X-திஜேல Xவ-ö-றன்ன இருக்க முடி-யும்? அவன் புகழ் ஷெபறு-வது ÷-கட்டு, -மு-X--லிஜேல மிரா-சு-
Xாரர் ப-E-ந்Xார். இவ்-வ-T-வு ஷெபரிE ஆTா-கி-விட்-�ால், -நம்டை= இவன் =திப்--பானா என்று மிரா-சு-
Xா-ர-ரி-�ம் மிக =ரிEா-டைX-Eாக மு-X--லிஜேல ந�ந்து ஷெகாண்� பார்-த்தி-பன் நாTா-க-வாக, ஷெUாத்து -நிச்-
UEம் Xனக்-குத்Xான் என்-படைXப் பிர-பல வக்-கீல்கள் கூறி�க் -ஜேகட்டு, மிரா-சு-Xா-ர-டைரப்-பற்றி Xன் நண்-
பர்-க-ளி�ம் அலட்-சி-E-=ா-கஜேவ ஜேபசி வர-லானான். மிரா-சு-Xா-ர-ருக்கு அவன் =ன நிடைலயும் நண்-பர்-
க-ளி�ம் அவடைரப் பற்றி அவன் ஜேபசு-வ-தும் என்ன ஷெXரி--யும்!

“சுத்Xப் பட்-டிக்-க-õ டு! =கா ஜேபராடைU! ஊரிஜேல ஷெராம்பக் ஷெகட்�ப் ஜேபர்! என் முகத்-துக்-காக அவ-
டைரப்பற்றி பத்-தி-ரி-டைக-கள் கண்-டிக்-க-õ-=-லுள்-Tன. ஈவு இரக்-க-ஜே= கிø-�-Eாது.-”இடைவகள் 
மிராசுXாரருக்கு, பார்த்திபன் Xந்துவந்X அர்ச்Uடைனகள் நண்பர்களி�ம்.

இரண்டு ஜேபருக்கும் உள்ளூர மூண்டுவந்X படைகடைE குருக்கள் ஜே=ாப்பம் பிடித்Xார். அவருடை�E மூடைT 
ஜேவடைல ஷெUய்E ஆரம்பித்Xது. இந்Xப் படைகடைE வTர்த்துவி� ஜேவண்டும். இருவரும் Uந்ஜேXகப்ப� 
முடிEாXபடி! இந்Xப் பிTானில் அவர் ஜேவடைல ஷெUய்Xார். ஷெ0Eாவுக்கு ஜேவறு பிTான்! மிராசுக்கு வாரிUாக
வரப்ஜேபாகிற வாலிபன் கிடை�த்துவிட்�ால்... இந்X ஜேXன் நிடைனப்பு ஷெ0Eத்துக்கு. இந்X இடுக்கிக்குள் 
சிக்கியிருப்பது சீ=ானுக்குத் ஷெXரிEாது.

விஜேவகிகள் Uங்கத் Xடைலவர், Uண்�=ாருXப் பிரUாரம் ஷெUய்Eலானார். நீதியின் அவசிEத்டைXப் பற்றி Uமூக
நீதி. அரசிEல் நீதி என்று ஆரம்ப=ாகி, ஷெபாருTாXார நீதியிஜேல புகுந்Xது பிரUாரம். “எல்லா 
ஜேபXங்கடைTயும் அதிக=ாக வTர்ப்பது ஷெபாருTாXார ஜேபXந்Xான். எத்XடைகE விடுXடைல கிடை�த்Xாலும் 
கானல் நீராகஜேவ முடியும். ஷெபாருTாXார ஜேபXம் ஒழிEாவிட்�ால்” என்று பார்த்திபன் ஜேபசுவான். 
திரள்திரTான =க்கள் வாழ்த்துவர், வணங்குவர். பார்த்திபனுக்கு ஜே0 ஜேபாடுவர். அவர் ஒரு ஜேபச்சுச் 
ஷெUான்னால் ஜேபாதும், ஊடைரக் கலக்கி விடுஜேவாம் என்று கூறவும் ஓர் கூட்�ம் XEாராகி விட்�து. 
பத்திரிடைககள் பார்த்திபன் புகடைழப் பாராட்டுவது கண்டு பூரித்X சீ=ான், பிறகு அவனது ஷெUல்வாக்கு 
என்னும் Uண்�=ாருXம், Xன் ஜேபான்ஜேறாடைரத் Xாக்கும், அவ்விX=ான பிரUாரத்தினால் என்படைXக் கண்டு 
கலங்கினார். இரண்ஜே�ார் முடைற இX=ாகச் ஷெUான்னார். “இந்Xக் காலத்திஜேல இவ்விXம் ஜேபசினால்Xான் 
இனிக்கும்”என்று பார்த்திபன் இளித்துக் ஷெகாண்ஜே� பார்த்திபன் U=ாXானம் கூறுவான். மிராசுXாரர், 
“என்னஜே=ா Xம்பி! நீ ஷெகாஞ்Uம் 0ாக்கிரடைXEாகப் ஜேபUணும். நீ ஓர் உEர்ந்X அந்Xஸ்துக்கு 
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வரஜேவண்டிEவன் பாரு” என்று எச்Uரிக்டைக ஷெUய்து வந்Xார். பார்த்திபனுக்ஷெகான்றும் U=Xர்= ஜேவட்டைக 
கிடை�Eாது. சுலப=ாகத் Xடைலவனாக அந்Xச் “சுருதி”டைE உபஜேEாகித்Xான். அது பிறகு 
சுருக்குக்கயிறாகுஜே=ா என்ற சிந்Xடைன கிடை�Eாது. பார்த்திபனின் பிரUங்கத்Xால் புரட்சி வீரனானான் 
கு=ார் என்ற ஏடைழக் குடிEானவன். எங்ஷெகங்கு பார்த்திபன் பிரUங்கம் ந�ந்Xாலும், எப்படிEாவது 
ஜேபாய்விடுவான், அடைXக் ஜேகட்க, பார்த்திபன், “ஆகஜேவ நண்பர்கஜேT! இந்Xப் ஷெபாருTாXார ஜேபXம் 
ஒழிEா முன்னம் நம் நாடு சீர்ப�ாது. நாம் வாழ முடிEாது. முXலாளித்Xனம் ஒழிE ஜேவண்டும்” என்று 
தீப்ஷெபாறி பறக்கப் ஜேபசும்ஜேபாது, கு=ாடைரப் பார்க்க ஜேவண்டும்! குதிப்பான், கூவுவான், டைகXட்டுவான். 
“பாட்�ாளிக்குப் பாடுபடும் பார்த்திபனுக்கு ஜே0” என்ற ஜேகாஷம் அடைர பர்லாங்கு ஜேகட்கும், 
அடிவயிற்றிலிருந்து வரும் கு=ாருக்கு!! ஒருநாள் பார்த்திபனின் பிரUங்கத்டைXக் ஜேகட்� பூரிப்ஜேபாடு, வீடு 
நுடைழந்X கு=ார் Xன் வஜேEாதிகத் Xகப்பனார், Xன் குடும்பக் கஷ்�த்டைX =கனி�ம் ஷெUால்லுவதில்டைல. 
அவன் =னத்டைX ஏன் புண்ணாக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று. அன்று ஷெUால்ல ஜேவண்டி இருந்Xது.

“அப்பா கு=ார்! நாடைTக் காடைலயிஜேல எங்ஜேகயும் ஷெவளிஜேE ஜேபாய்வி�ாஜேX,ஜேவடைல இருக்கிறது.”

“என்ன ஜேவடைலEப்பா?”

“நாடைTக்கு ஒரு பத்திரம் எழுXணும், நீயும் டைகஷெEழுத்துப் ஜேபா�ணும்.”

“பத்திரம் எXற்கு?”

“அ�ஜேEண்�ா! வயிற்ஷெறரிச்Uடைலக் கிTப்பஜேற. நம்= நிலம், வீடு, எல்லாத்டைXயும் மிராசுXாரனுக்கு 
விக்கிரEம் ஷெUய்Eஜேறன். அந்Xப் பத்திரந்Xான். உனக்ஷெகன்ன ஷெXரிஞ்Uது? அவன்கிட்� பட்� க�ன் 
வட்டியும் அUலும் ஜேUர்ந்து நம்= =ானத்டைX வாங்குவXற்குள் நா=ாகஜேவ, க�டைனக் ஷெகாடுத்X வனுக்குச் 
ஷெUாத்டைX எழுதி ஷெகாடுத்து விட்டு டைகடைEக் காடைலப்பிடித்துக் ஷெகாண்டு இந்X வீட்டிஜேலஜேE நாங்கள் 
குடிக்கூலிக்கு இருக்கிஜேறாஷெ=ன்று ஷெகஞ்சிக் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்�ால் =னசு இரங்கும்! பார்க்கணும், 
பகவான் எந்X வழி விடுகிறாஜேரா?”

கு=ாரின் உ�ல் பXறிற்று. கண்களிஜேல நீர் Xதும்பிற்று. Xனது குடும்ப நிடைலடை=டைE உணரா=ல், 
குன்றுஜேபால் வTர்ந்து விட்�டைX எண்ணித் துக்கித்Xான். ஷெவட்க=டை�ந்Xான். அன்றிரவு அவன் பட்� 
ஜேவXடைன ஷெUால்லுந் Xரத்Xன்று. “ஆகா! பார்த்திபன் கூறும் திட்�ம் இருந்Xால்,ந=க்கு இத்XடைகE கதிEா 
ஏற்படும்? என்று எண்ணிப் படைXபடைXத்Xான்.

பத்திரத்திஜேல டைகஷெEாப்ப=ான பிறகு, கு=ாரின் Xகப்பனார் அடிEற்ற ஷெநடு=ரம் ஜேபால், மிராசுXாரரின் 
காலில் விழுந்து “Xர்=ப் பிரபு! இந்X ஒரு XEவு ஷெUய்E ஜேவண்டும். மூன்று XடைலமுடைறEாக அந்X வீடு 
எங்களுக்குச் ஷெUாந்Xம். =ாXா=ாXம் பூ ஜே=ஜேல டைவத்துக் குடிக்கூலி ஷெகாடுத்து விடுகிஜேறன். அதிஜேல 
குடித்Xனம் ஷெUய்E உத்Xரவு Xரணும்” என்று ஷெகஞ்சினார். கிழவர் மிராசுXாரர் காலில் 
விழுந்Xஜேபாது-,கு=ாருக்கு ஷெநஞ்சிஜேல ஷெநருப்பு விழுவது ஜேபாஜேல இருந்Xது. விழுந்X ஆடைT 
அலட்சிE=ாக எண்ணி, ஷெவள்ளித் Xாம்பTத்திலிருந்து ஷெவள்டைT ஷெவற்றிடைலடைE எடுத்து, கிTாஸ்ஜேகா 
=ல் துணியிஜேல துடை�த்து கலர் சுண்ணாம்பு X�வி வாயிஜேல ஜேபாட்டு ஷெ=ன்றபடி, மிராசுXாரர், 
“அதுக்ஷெகன்டைனEா இப்ஜேபா அவUரம் முழுகிடுத்Xா? எழுந்திரு. எழுந்திரு, க�ன் ஷெகாடுத்Xா, 
இவ்வTவுXான். காலில் விழுவது, கள்Tக்கும்பிடு ஜேபாடுவது. ஷெகஞ்சுவது ஜேபாதும். வீடு விக்கிரEம் 
ஆனXற்குக் ஷெகாஞ்U நாTாவது அடைX நீ காலி ஷெUய்Eணும். அப்ஜேபாதுXான் அது 
விக்கிரE=ானவர்களுக்குச் சுவாதீன=ாகும். பிறகு பார்ப்ஜேபாம் ஜேபா” என்று மிராசுXாரர் கூறிEஜேபாது, 
கு=ார் Xன் =னதிஜேல எண்ணிEடைX =ட்டும் வாய்விட்டுச் ஷெUால்லி யிருந்Xால் Uட்�ம் அவடைனச் 
சுக்குநூறாக்கியிருக்கும்.
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பகுதி - 2

பார்வதிபாய், பி.ஏ. ஓர் நாகரிக நங்டைக! அனாடைX ஆசிர=த்திஜேல வTர்ந்து, அறிவின் துடைணEால் 
படித்துப் பட்�ம் ஷெபற்று, பிரUாரம் புரிவதிஜேல ஆவல் ஷெகாண்டு, விஜேவகிகள் Uங்கத்திஜேல 
ஜேUர்ந்து,பார்த்திபனின் காXலுக்குப் பாத்திர=ானவள். கல்Eாணத்டைX இரண்ஜே�ார் ஆண்டிஜேல முடித்து 
வி�லாம் என்று பார்த்திபன் கூறினான். ஆனால் அவள் ஒன்றும் Uகுந்XடைலEாகவில்டைல! துஷ்Eந்Xடைனச்
Uற்றுத் தூரத்திஜேலஜேE டைவத்திருந்Xாள்.

டை�பாய்டு சுரத்தினால் கஷ்�ப்பட்� கடைTப்புத் தீர �ாக்�ர்கள் பார்வதிடைE ஓர் கிரா=த்திஜேல ஜேபாய் 
ஓய்வாக இருக்கச் ஷெUான்னார்கள். பார்த்திபனி�ம் சிபாரிசுக் கடிXம் வாங்கிக் ஷெகாண்டு, மிராசுXார் 
வசித்து வந்X சுந்Xரபுரிக்கு வந்து கு=ாருக்குச் ஷெUாந்X=ாக இருந்து, மிராசுXாரரின் சுவாதீனத்துக்கு வந்X 
வீட்டிஜேல,ஜேவடைலக்காரியு�ன் Xங்கினாள்.

பார்வதிபாயின் XரிUனத்துக்காக பார்த்திபன், அடிக்கடி சுந்Xரபுரிக்கு வரலானான். அந்X ‘வி0Eம்’ 
ஷெ0Eத்துக்கு “அபஷெ0E=ாக” முடிந்Xது. எவஜேTா ஒரு சிறுக்கியு�ன் கூடிக் ஷெகட்டுப் ஜேபாகிறார் 
பார்த்திபர் என்று, நாரXகான ஜேலாலம் ஷெUய்து விட்�ாள். குருக்கள் சும்=ா இல்டைல. எனஜேவ மிராசுXாரர், 
“இந்Xப் டைபEனுக்குச் ஷெUாத்து டைவத்துவிட்டுச் UாவடைXவி�, பாதி X=Eந்திக்கும் பாதி சிவன் 
ஜேகாவிலுக்கும் எழுதி டைவத்துவி�ப் ஜேபாகிஜேறன்” என்று ஜேபUத் ஷெXா�ங்கினார்.

பார்த்திபன் காதுக்கு இது எட்டிEதும், “அந்X ஜேலாபியின் ஷெUாத்து எனக்ஜேகன்? அது ஜேகாயிலுக்ஜேகா, 
குTத்துக்ஜேகா, ஜேபாகட்டும்” என்று ஜேகாப=ாகப் ஜேபUலானான். சுந்Xரபுரியிஜேல பிரUாரம் ந�த்தினான். 
ஷெUாத்டைX இழந்X கு=ாருக்குத் தூபமிட்�ான். கு=ார் ஷெவறும் உணர்ச்சிEால் Xாக்குண்� மின்Uார 
உருவம்! பார்த்திபனி�ம் விடைU இருந்Xது. ஏவினால் தீர்ந்Xது மிராசுXாரரின் வாழ்வு! இவ்வTவு ஆபத்து 
வந்துவிட்�து. அவ்வTவு Uம்பத்துப் படை�த்X சீ=ானுக்கு!!

பார்வதியின் அழகு =ற்ஜேறார் ஆபத்டைX உண்�ாக்கி விட்�து. அவடைTக் கண்டு ஜேபUவும் விருந்துக்கு 
அடைழக்கவும் மிராசுXாரர் அடிக்கடி அங்குப் ஜேபாக ஆரம்பித்Xார். அவள் =ரிEாடைXEாக வரஜேவற்படைX 
இவர் Uம்=திக்கிறாள் என்று எண்ணிக் ஷெகாள்வார். அவள் நாகரிக=ாகப் ஜேபசுவடைX இவர் நம் 
எண்ணத்டைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ாள் என்று கருதிப் பூரிக்கலானார். பார்வதி ஆ�வரின் =னப்ஜேபாக்டைக 
அறிEாXவTல்ல! எவ்வTவு ஜேபXடை= இந்Xக் கிழத்துக்கு?”என்று எண்ணிச் சிரிப்பாள். மிராசுXாரர் 
0ாடை�Eாகத் Xன் கருத்டைX ஷெXரிவிக்கலானார். பார்வதிக்கு ஒரு ஜேEாUடைன பிறந்Xது. ஷெUாத்து 
பார்த்திபனுக்குக் கிடை�த்Xாலும்,பார்த்திபன் ஜேபச்சுக்ஜேகற்றபடி காரிEத்டைXச் ஷெUய்வாஜேனா, =ாட்�ாஜேனா
என்ற Uந்ஜேXகம் அவளுக்கு. ஆகஜேவ, மிராசுXாரரின் ‘ஜேநாய்’ தீருமுன்,ஷெபாதுக் காரிEத்துக்கு எவ்வTவு 
ஷெUாத்து உபஜேEாகப் படுத்X முடியுஜே=ா அதுவடைரயில் இலாபம் என்று தீர்=ானித்Xான். அXற்ஜேகற்றபடி 
ந�க்கலானாள்.

“Xங்கள் ஷெUாத்து பூராவும் பார்த்திபனுக்குத்Xான் ஜேUரு=ாஜே=.”

“நான் இஷ்�ப்பட்�ால்Xான், சுEUம்பாத்திE=ாச்ஜேU.”

“ஊரிஜேல ஷெUால்கிறார்கள். அவர்கூ�ச் ஷெUான்னார்.”

“ஷெUய்Eணும். எனக்கும் பார்த்திபனுக்குத்Xான் ஷெUாத்டைX Xரஜேவண்டும் என்ற விருப்பம். ஆனால்...”

“அது என்ன மிராசுXார்வாள்! ஆபத்Xான ஆனால் ஜேபாடுகிறீர்-”

“ஒன்றுமில்டைல. முXல் =டைனவிக்குக் குழந்டைXயில்லா விட்�ால் என்ன? ஜேவஜேற ஒரு கலிEாணம் ஷெUய்து
ஷெகாள்வது Xாஜேன என்று ஊரிஜேல சில முக்கிEஸ்Xர்கள் ஜேபசுகிறார்கள்.”
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“Uந்ஜேXாஷ=ான ஷெUய்தி! ஷெபண் பார்த்Xாய் விட்�ஜேXா?”

“பார்வதி! ஜேகலிEா ஷெUய்கிறாய்?”

“என்டைனக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்ளுங்கஜேTன்.”

“ஜேவடிக்டைக ஷெUய்கிறாய். எனக்கு =ட்டும் உண்டை=யில் அந்Xப் பாக்கிEம் கிடை�த்Xால்...”

“எனக்கு ஒரு விரXம் இருக்கிறது. Eார் இந்X =ாகாணத்திஜேல ஜேE ஷெபாதுக் காரிEத்Xதுக்கு அதிக=ான 
ஷெபாருள் ஷெUலவிடு கிறார்கஜேTா,அவர்கடைTஜேE கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்வஷெXன்று நான் UபXம் 
ஷெUய்திருக்கிஜேறன். அது நிடைறஜேவறவும் உங்கள் ஆடைU நிடைறஜேவறவும் உங்களி�ம் ஷெUாத்து இருக்கிறது.”

“நி0=ாகவா, பார்வதி! நிச்UE=ாகச் ஷெUால். என்ஷெனன்ன ஜேகாயிலுக்கு என்ஷெனன்ன ஷெUய்E ஜேவண்டும் 
ஷெUால், இந்X வினாடிஜேE ஷெUய்கிஜேறன்.”

“ஜேகாயிலுக்கு என்ன குடைற வந்துவிட்�து. குடிடைUகடைTக் கவனியும் முXலிஜேல. ஏடைழகளுக்கு வழி 
ஷெUய்E ஜேவண்டும். நான் நாடைTக்கு ஒரு பட்டிEல் அனுப்புகிஜேறன். அXன்படியும் Xரு=ம் ஷெUய்யுங்கள். 
ஆறு=ாX=ான பிறகு, நான் உம்டை=க் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்ளுகிஜேறன். விஷEம் பார்த்திபனுக்குத் 
ஷெXரிEக் கூ�ாது.

மிராசுXாரர் ஜேவக=ாகத் XடைலடைE அடைUத்Xார். வழக்க=ாக டைககுலுக்குவது ஜேபால் பார்வதி அன்றும் 
மிராசுXாரரின் டைககடைTக் குலுக்கினாள். அவஜேரா அந்Xக் டைககடைTத் Xன் கண்களில் ஒற்றிக் ஷெகாண்�ார். 
அXற்ஜேக அவருடை�E கரங்கள் நடுங்கின.
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பகுதி - 3

பார்வதி, மிராசுXாரருக்கு = ø டைனவிEாகச் Uம்=தித்து அXற்காக நிபந்Xடைன கூறின பிறகு, வீட்டிற்கு 
Uந்ஜேXாஷ=ாகத் திரும்பிE மிராசுXாரர், =ாப்பிள்டைT ஜேபாலக் காணப்பட்�ார். பிறருக்கல்ல அவருக்கு 
அவர் எப்படித் ஷெXரிந்Xார்! நடை�யிஜேல புது முறுக்கு, கடைனப்பிஜேல புது கம்பீரம் ஆடை�டைEத் திருத்திக் 
ஷெகாள்வதிஜேல புதிE முடைற. ஜேபச்சும் Uற்றுக் குஷிEாக இருந்Xது. நிடைலக்கண்ணாடி முன் நின்றார் 
மீடைUயிஜேல சில நடைரத்X =யிர்கள் இருக்கக் கண்�ார். நாவிXடைன =னதிற்குள் திட்டினார். குளிக்கும் 
அடைற ஷெUன்றார். UடைX ஷெகாத்துக் ஷெகாத்Xாக ஷெXாங்குவடைXக் கண்�ார். அEம் என்றும் Xங்கஷெ=ன்றும் 
பவTஷெ=ன்றும் முத்ஷெXன்றும் இந்Xப் பEல்கள் ஷெUங்கல் தூடைTத்Xான் ஷெகாடுத்து நம்டை= ஏய்த்து 
விடுகிறார்கள் என்று சித்X டைவத்திEர்கடைTத் திட்டினார். =டைனவிடைEக் கண்�ார். இந்Xச் UனிEடைன 
ஊருக்கு ஷெXாடைலத்து விடுகிஜேறன். ஒஜேர வீட்டில் ஷெபௗர்ணமியும் அ=ாவாடைUயும் இருக்கலாஜே=ா என்று 
=னதிற்குள் கூறிக் ஷெகாண்�ார். X=Eந்தியின் =ஞ்Uத்திஜேல படுத்Xாஜேர Xவிர பார்வதியின் உருவத்டைXஜேE 
அடைணத்துக் ஷெகாண்�ார், கனவில்.

=றுதினம் கலாரசிகர் கனகUஜேபUர் வந்Xஜேபாது ஆலால சுந்Xரர் =லர்ந்X முகத்து�ன் அவடைர 
வரஜேவற்றார். பார்வதி படித்Xவள். ஜேபச்சுக்காரி, நாமும் விஷE=றிந்Xவன் என்று காட்டிக் ஷெகாள்T 
ஜேவண்டும்? அXற்குக் கனகUஜேபUர் உXவிEாக இருப்பார் என்று எண்ணினார். இனிக் கனகUஜேபUரின் 
கலாப் பிரUங்கங்கடைTச் UரிEாகக் ஜேகட்டு விஷE ஞானம் ஷெபறஜேவண்டும் என்று தீர்=ானித்Xார். 
ரசிகருக்கு மிராசுXாரரின் புதிE ஆர்வத்தின் காரணம் புலனாகவில்டைல. ஷெUல்வ நிடைலEாடை=, வாழ்வு 
நிடைலEாடை= முXலிEவற்டைற விTக்கும் சில கவிடைXகடைT விவரிக்கத் ஷெXா�ங்கினார். மிராசுXாரர், 
இன்பத்டைXத் Xரும் கவிடைXகஜேT வாழ்க்டைகயிஜேல வTம் உண்�ாக்கும் என்று விவாதிக்கத் 
ஷெXா�ங்கினார். வழக்கத்துக்கு =ாறாக, ஆலாலசுந்Xரர் விவாதிக்கத் ஷெXா�ங்கஜேவ ரசிகருக்கு ஷெகாஞ்Uம் 
Uஞ்Uலம் உண்�ாக்கிவிட்�து. விவாXஜே=, விUாரந்Xாஜேன Xரும். கலாரசிகர்களுக்கு. ஜேபசும் வாய் உண்ஜே�
Xவிர ஜேகட்கும் ஷெUவி இராஜே=. கடைலயிஜேலஜேE மூழ்கிக் களிக்கும் ஏடுடை�ஜேEாருக்கு. கனக 
UஜேபUராகஜேவணும் இருக்கட்டும். டைவர=ணிEாக இருக்
கட்டும். அவர்கள் வண்டி வண்டிEாகத்Xான் ஷெகாட்�ட்டும் Xங்கள் கல்வித் திறத்டைX பார்வதியின் 
ஜேபச்சுக்கு அடைவ ஈ�ாகு=ா? அவள் ஜேபாலப் ஜேபU இவர்கTால் முடியு=ா? என்று ஆலாலசுந்Xரர் 
கூறினார். இவர் =னத்டைX இவ்வTவு கிTறிவிட்� பார்வதி Xனது 0ாடைகயிஜேல பட்டிEல் XEாரித்துக் 
ஷெகாண்டிருந்Xாள்.

‘திருப்புகழ் இருக்கிறஜேX, அது திவ்E=ான ஒரு கடைல‘ என்று கனகUஜேபUர் ஜேபச்டைUத் ஷெXா�ங்கினார். 
“முருஜேகU பக்தி ரUம் அதிஜேல நிரம்ப இருக்கு=ாம்” என்று ஆலாலசுந்Xரர் வழி ஷெ=ாழிந்Xார். நீண்� 
ஜேநரம் ஜேபU ஜேவண்டுஷெ=ன்ற நிடைனப்பு�ஜேன கனகUஜேபUர், ஒரு முடைற கடைனத்துத் ஷெXாண்டை�டைEச் 
Uரிப்படுத்திக் ஷெகாண்டு கூறலானார். “திருப்புகழ் படிக்கு=வர் சிந்டைXவலிவாஜேல ஒருத்Xடைர 
=திப்பதிடைல உந்Xன் அருTாஜேல.” “மிராசுXாரஜேர இXன் ஷெபாருள் மிக அழகுள்Tது. அபூர்வ=ான 
கருத்துடை�Eது. ஜேகளும்” என்றார். இடைXக் ஜேகட்க ஆலாலசுந்X
ரருக்கு =னமில்டைல. பார்வதி ஷெபாழிந்X பXனி அவருக்கு பா�ல்களும் அடைவகளுக்குமுள்T ஷெபாருளும்,
இரண்�ாவது மூன்றாவது Xர=ானது என்ற எண்ணத்டைXத் Xந்து விட்�து. Uலிப்டைப அ�க்கிக் ஷெகாண்டு 
கனகUஜேபUர் திருப்புகழுக்குக் கூறிE விருத்தியுடைரடைEக் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்டிருந்Xார். “ஜேபாதும்” என்று 
கூற =னம் தூண்டிற்று. நிடைலடை= இ�ம் ஷெகாடுக்கவில்டைல.
இந்Xச் U=Eத்திஜேல வந்Xான் ஒரு பணிEாள்; கடிXஷெ=ான்று Xந்Xான். பிரித்Xார்; டைகஷெEழுத்டைXக் 
கண்�ார். கலாரசிகடைர இன்று ஜேபாய் நாடைT வா என்றார். உள் அடைறக்கு விடைரந்து ஷெUன்றார். படித்Xார் 
கடிXத்டைX கடிXம் பார்வதி அனுப்பிEது என்று கூறவும் ஜேவண்டுஜே=ா?

Xாசி X=Eந்திக்கு 10,000
கு=ாருக்கு 5,000
ஜே=ாட்�ார் டிடைரவருக்கு 2,000
கடை�க் கணக்கருக்கு 5,000
விEாபார ஏஷெ0ண்டுக்கு 10,000 
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நகரUடைபக்கு 50,000
எடைழப்பிள்டைTகள் இலவUபடிப்புக்கு 50,000
அனாடைX ஆசிர=த்துக்கு 20,000
விXடைவ UகாE நிதிக்கு 50,000

ஜேவறு உ=து இஷ்�ப்படி!

இது பார்வதி அனுப்பிE பட்டிEல், அடைXப் பார்த்து ஷெ=ாத்Xத் ஷெXாடைகடைE கூட்டிப் 
பார்த்Xதும்,மிராசுXாரரின் Xடைல சுழன்றது. இவ்வTவு பணத்டைX இடைறத்து இவடைTப் ஷெபறுவXா? என்று
=னதிஜேல ஓர் எண்ணம் Xாக்கிற்று. ஒரு முடிவுக்கும் வரமுடிEா=ால் பட்டிEடைலப் பார்த்துப் ஷெபருமூச்சு 
விடுவதும், பார்வதியின் ஜேபாட்ஜே�ாடைவப் பார்த்துப் ஷெபருமூச்சு விடுவது=ாக அன்ஷெறல்லாம் 
அவதிப்பட்�ார். X=Eந்தி வீட்டுக்கும் ஜேபாகவில்டைல.

“பார்வதிடைE =றுபடியும் பார்க்கக் கூ�ாது பார்த்Xால் அவளுடை�E சிரிப்பு என் ஷெUாத்டைXச் 
சூடைறEடிவிடும். அவள் வற்புறுத்தினால் நான் Xடை� ஷெUால்ல முடிEாது. அவள் இந்X ஊடைர விட்டுப் 
ஜேபாகிறவடைரயி“ல நந்ன இங்கு இருக்கக் கூ�ாது. எவ்வTவு கஷ்�ப்பட்டுச் Uம்பாதித்Xது-? அடைX 
இப்படிப் பாழாக்குவXா? கூ�ாது. முடிEாது.” என்று மிராசுXாரரின் சுபாவம் அவருக்கு எடுத்துடைரத்Xது. 
விடியுமுன் ரயிஜேலறினார். ஷெகாடை�க்கானலுக்குப் பார்வதி கிTறிE ஷெவப்பத்டைXத் Xணித்துக் ஷெகாள்T 
குளிர்ச்சிடைEத் ஜேXடி =ட்டும் ஷெகாடை�க்கானல் ஜேபானாரா? இல்டைல. ஆரஞ்சுப் பழ சீUன். அங்கிருந்Xபடி 
அந்X விEாபாரத்டைXயும் பார்த்துக் ஷெகாள்Tலாம் என்ற ஜேEாUடைனயுந்Xான் அவடைர =டைலயுச்சிக்கு 
அனுப்பிற்று.

பார்வதியின் புன்னடைகயின் ஷெபாருள் பார்த்திபனுக்குத் ஷெXரிEாது. “ஏது, பார்வதி கிழவனுக்குக் குஷி 
பிறந்து விட்�ஜேX. ஷெகாடை�க்கானலுக்கு சீUனுக்கு ஜேபாயிருக்கிறாராம்” என்று அவன் அவளி�ம் 
ஷெUான்னஜேபாது பார்வதி சிரித்Xாள்.
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பகுதி - 4

ஷெUாத்டைX இழந்X கு=ார் சிங்கம் ஜேபால் கர்ச்Uடைன புரிEலானான். U=Xர்=த்டைXப் பற்றி, எ“நXப் 
பிரUங்கத்திலும் பார்த்திபனின் பிரUங்கத்திலிருந்து ஜே=ற்ஜேகாள் எடுத்து உபஜேEாகிக்கலானான். “என் 
Xடைலவர்” என்று பார்த்திபடைனப் புகழ்ந்து ஜேபசுவான். இன்ஜேறா நாடைTஜேEா U=Xர்=ம் வந்து விடும் 
என்று ஷெXரிந்Xவன் ஜேபால் தீப்ஷெபாறி பறக்கப் ஜேபசுவான் கு=ார். பார்த்திபனின் ஷெUாற்ஷெபாழிவிஜேல கூ� 
இந்X அTவு விறுவிறுப்பு இல்டைல என்று ரசிகர்கள் ஜேபசிக் ஷெகாள்Tலாயினர்.

ஷெகாடை�க்கானலிஜேல, பார்த்திபன் =று=ாXம் ஒரு தீவிரவாதிகள் =ாநாடு ந�த்X ஏற்பாடு ஷெUய்Xான். 
பார்வதிபாய் திறப்பு விழா. பார்த்திபன் Xடைலடை=. ஷெகாடிஜேEற்று விழா
வுக்குக் கு=ார். இது பார்வதியின் வற்புறுத்Xலால் பார்த்திபன் அடைர =னத்து�ன் ஒப்புக் ஷெகாண்�து. 
சீUனுக்கு வந்X சீ=ான்களில் பலரும் =ாநாட்டுக்கு வந்திருந்Xனர். “இங்ஜேக வருவாTாஜே=, என் 
பங்கTாவில் Xங்கப் ஜேபாவXாகக் கடிXமும் எழுதிவிட்�ாஜேT. அவள் முகத்தில் எப்படி விழிப்ஜேபன்? 
என்று திணறினார் சீ=ான் பார்வதி வந்Xதும், படைழE விஷEம் எதுவும் ந�ந்XXாகஜேவ காட்டிக் 
ஷெகாள்Tவில்டைல. “அவசிEம் Xாங்கள் வர ஜேவண்டும் =ாநாட்டுக்கு என்று ஜேகட்டுக் ஷெகாண்�ாள். 
“வரா=லிருப்ஜேபனா என்று வாத்Uல்Eத்து�ன் மிராசுXாரர் ஷெUான்னார்.

மூவரின் முழக்கமும்,=ாநாட்டை� =ாஸ்ஜேகா =ணம் க=ழும் படி ஷெUய்Xது. இத்XடைகE வீரர்கள் இருக்க, 
இனி ஷெ0Eமுண்டு. பEமில்டைல =னஜே= என்று ஜேXாட்�த் ஷெXாழிலாTரும் பங்கTா ஜேவடைலEாட்களும் 
ஜே=ாட்�ார் டிடைரவர்களும் =ற்றும் =ாநாட்டுக்கு வந்திருந்X தீவிர இடைTஞர்களும் எண்ணி =கிழ்ந்Xார். 
கடை�சி நிகழ்ச்சி பார்வதியின் ஜேவண்டுஜேகாள்.

“ஜேXாழர்கஜேT ந=து =ாகாணத்திஜேல மூன்று இ�ங்களிஜேல ஷெXாழிலாTர்கள் ஜேவடைல நிறுத்Xம் இப்ஜேபாது
இரண்டு ஜில்லாக்களிஜேல பஞ்Uம் ஒரு ஜில்லாவிஜேல ஷெவள்Tத்Xால் வீடு வாUல் இழந்து 
ஜேவXடைனப்படும் குடும்பம் ஆயிரத்துக்கு ஜே=ல் ஒரு கிரா=த்திஜேல தீ விபத்Xால் முந்நூறு ஆதி திராவி�ர் 
குடும்பம் குடிடைUயிழந்து கXறுகின்றனர். ஒரு Xாலுக்காவிஜேல காலரா, =ற்ஜேறாரி�த்தில் பிஜேTக்.

“இவ்வTவு ஜேவXடைனயின் நடுஜேவ ==டைXஜேEாடு இந்X =டைல நிற்கிறது. அXற்கு =னம் இல்டைல. 
பரிXாபப்ப� இந்X =டைலயுச்சியிஜேல வந்துள்T =க்களின் =னம் பாடைறEா? அவர்கள் இரக்கம் 
காட்டினார்கTா? அவர்களுக்கு அடிவாரத்திஜேல இருக்கும் அவதி ஷெXரியு=ா? Xாங்கள் உல்லாU=ாக 
ந�=ாடும் உலகிஜேல. இவ்வTவு ஜேகாரமும் உ�னிருப்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ார்கTா? ஜேXாழர்கஜேT. 
இவ்வTவு வறுடை=க்கிடை�ஜேE ஒரு சிலரி�ம் ஷெUல்வம் இருப்படைX நாம் காண்கிஜேறாம். முள் 
குவிEலுக்கு ஜே=ஜேல ஜேபார்த்து டைவக்கப்பட்டிருக்கும் பீXாம்பரம் அது. சுழல் அடிக்கும் க�லிஜேல 
மிXக்கும் ஜேXாணி என்ஜேபன். இவ்வTவு வறுடை= இருக்கும்ஜேபாது வாழ்க்டைகயின் ருசிடைEப் பருகிக் 
ஷெகாண்டு ஒரு சிலர் வாழ்வடைX நாகரிகம் என்று நான் கூறத் துணிஜேEன். நல்வாழ்வு என்றும் ஷெUால்ஜேலன். 
புண்டைண மூடி�ப் ஜேபார்த்Xப்படும் சீடைல என்ஜேபன் இந்நிடைலடைE இந்X நிடைல =ாற ஜேவண்டும். அXற்கு 
=க்கள் =னதிஜேல =கத்Xான =ாறுXல்கள் உண்�ாக ஜேவண்டும்.ஆயிரக்கணக்கிஜேல கு=ார்கள் ஜேXான்ற 
ஜேவண்டும்.

“இப்ஜேபாது மிக அவUர=ாகத் ஜேXடைவ குடைறந்Xது 50,000 ரூபாய் நான் முன்பு கூறின ஏடைழகளின் துEடைரத்
துடை�க்க சீ=ான்கடைT நான் ஜேவண்டிக் ஷெகாள்கிஜேறன். உங்கள் அலங்காரச் ஷெUலடைவ குடைறத்து ஆ�ம்பரச்
ஷெUலடைவ =ட்டுப்படுத்தி, இXற்கு உXவுங்கள். திருவிழாவிற்கும் தீப XரிUனத்திற்கும் 
கும்பாபிஜேஷகத்திற்கும் ஜேகாபுரப் பூச்சு ஜேவடைலக்கும் ஷெUலவி� ஜேவண்டுஷெ=ன்று இருக்கிற ஷெXாடைகடைE 
இXற்குத் Xந்து உXவுங்கள். Uங்கராச்Uாரிகளுக்கும், ஜீEர்களுக்கும் Xம்பிரானுக்கும், திருப்பதி 
ஷெ0மீன்Xாருக்கும் ஷெUலுத்தும் காணிக்டைகடைE ஏடைழகட்குச் ஷெUலுத்துங்கள். =X Uம்பந்X=ான Xர்=ம் 
ஷெUய்Xால் உங்களுக்கு ஜே=ல் உலகில்Xான் ஜே=ல்நிடைல கிடை�க்கு=ாம். நான் ஷெUால்லுவXல்ல. 
=Xவாதிகள் ஷெUால்லுவதுXான். நான் ஷெUால்லும் உXவி ஷெUய்Xால் இந்X உலகிஜேலஜேE நீங்கள் =ட்டு=ல்ல,
உங்கள் உ�ன்பிறந்Xார்களும் ஜே=ல்நிடைல அடை�வர். ஆகஜேவ, இXற்கு உXவி ஷெUய்யுங்கள். ஜேXாழர் கு=ார்,
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அந்X வசூலுக்கு உங்களி�ம் வருவார்; முகங் ஜேகாணாது உங்களின் உXவிடைEத் Xாருங்கள்.”

=ாநாட்டுச் Uத்Xம் =டைலடைE அதிரச் ஷெUய்துவிட்�து. அவ்வTவு உருக்கமும் ஆஜேவUமும் நிரம்பிE 
ஷெUாற்ஷெபாழிடைவ அதுவடைர பார்வதி ஷெUய்XஜேX கிடை�Eாது. பார்த்திபன் ஷெபாறாடை=ப்படும் அTவு 
இருந்Xது பார்வதியின் ஷெUாற்ஷெபாழிவு. ஷெபாறாடை= =ட்டு=ல்ல. அ�க்க முடிEாX ஜேகாபம். 
பார்த்திபனுக்கு; கு=ார் பார்வதிடைEப் பார்த்X பார்டைவ,பார்த்திபனின் =னத்டைX ஈட்டிஜேபால் குத்திற்று. 
கு=ாருக்கு அன்று அTவு க�ந்X ஆனந்Xம். ஆயிரம் கு=ார்கள் ஜேXான்ற ஜேவண்டும் என்று அந்X அணங்கு 
கூறினது அவனுக்குப் புTகாங்கிX=ளித்Xது. ஷெகாடை�க்கானலுக்கு வர பிரEாணச் ஷெUலவுக்குப் பணம் 
Xந்Xது. இந்Xக் கிரீ�த்டைX அளிக்கத்Xானா என்ன கருடைண அந்Xக் கன்னிக்கு என்று எண்ணிக் களித்Xான் 
அக்காடைT. அவனுடை�E ஆனந்Xம் ஜேபாXாXா பார்த்திபனுக்கு ஆத்திரமூட்�.
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பகுதி - 5

“என்ன இருந்Xாலும் பார்வதி எனக்கு நீ ஷெUய்X காரிEம் பிடிக்கவில்டைல.”

“எது பிடிக்கவில்டைல?”

“நீ Xப்பாக எண்ணிவி�ாஜேX நீ ஏஜேXா =ாநாட்டில் அந்Xக் கு=ரடைனப் பற்றிப் புகழ்ந்Xது ஜேகட்டு 
எனக்ஷெகான்றும் ஷெபாறாடை= இல்டைல; அXற்காகச் ஷெUால்லுகிஜேறன் என்று எண்ணிவி�ாஜேX. உXவி நிதி 
திரட்டும் ஷெபாறுப்டைப அவனி�ம் ஒப்படை�த்Xது Xப்பு. முXல்Xர=ான முட்�ாள்Xனம்.”

“ஏஜேனா?”

“அவன் என்னXான் ஜேபசினாலும் டைகயிஜேல காசில்லாX ஜேபர்வழி”

“எனக்கு அது ஷெXரியும். அவன் டைகயிஜேல காசும் இல்டைல கருத்திஜேல தூசும் இல்டைல.”

“பிரUங்கம் =ாநாட்டிஜேல ந�த்து பார்வதி. என்னி�ம் ஜேவண்�ாம்.

“பிரUங்கம் உங்களுக்குத்Xான் ஷெUய்E ஜேவண்டியிருக்கிறது. டைகயிஜேல காசு இல்லாவிட்�ால் என்ன 
அவனுக்கு? என்னி�மும் கிடை�Eாது. நாங்கள் இருவரும் ஒஜேர இனம்.”

“ஜே0ாடி ஜேUர்வடைX நான் உணர்கிஜேறன்.’

“ஜேUர்ந்Xாலும் அது ஒரு ஜேபர=ாக இராது. அது என் ஷெUாந்X விவகாரம். ஷெபாதுக்காரிE=ாக இனிப் 
ஜேபசுங்கள். அவன் நிதி வசூலித்Xால் என்ன?”

“வசூலானடைXத் தின்று ஏப்பமிட்டு விடுவானாம்.”

“ஒருநாளும் ஷெUய்E=ாட்�ான்”

“உலக=றிEாது ஜேபசுகிறாய். ஏட்டில் உள்TடைX எல்லாம் நாட்டிஜேல ஷெUய்துகாட்� முடிEாது.’

“உங்கள் ஏடு ஜேவறு எண்ணம் ஜேவறு; ஷெUால் ஜேவறு; ஷெUEல் ஜேவறு; இது Uக0ம் எனக்குத் ஷெXரியும், அது.”

“நான் ஆரம்ப சூரனல்ல அது அவன்.”

“நீர் காரிE வீரர். நாடைTக்குக் கமிட்டி கூட்�த்திஜேல கு=ார் நிதி வசூலிக்கக் கூ�ாது என்று நீர் தீர்=ானம் 
நிடைறஜேவற்றிவிடுஜே= என் முEற்சி ஜேXாற்றுவிடும். காட்டுஜே= அதிஜேல உ=து தீர பராக்கிர=த்டைX.”

“என்டைனப் ஜேபாருக்கு அடைழக்காஜேX! உன் புன்னடைகக்கு நான் பலிEாகிவி�வில்டைல.

“ஜேபாக்கிரித்Xன=ாகப் ஜேபசுகிறீர்! என் புன்னடைக உம்டை=ப் ஜேபான்ற இமிஜே�ஷன் டைவரத்டைXப் ஷெபற 
உபஜேEாகிக்கப்ப�வில்டைல. உம்டை= உண்டை=Eான U=Xர்மிEாக்கும் முEற்சிஜேE என் புன்னடைக. அது 
பலிக்கவில்டைல என்பது எனக்குப் புரிந்து விட்�து! அது கி�க்கட்டும். ஏடைழடைE நம்பக்கூ�ாது என்று 
ஷெUால்லக் காரணம்?”

“இது ஷெUால்லவும் ஜேவண்டு=ா? காய்ந்X =ாடு கம்பங் ஷெகால்டைலடைEக் கண்�துஜேபால், பணத்டைXஜேE 
காணாதிருந்Xவனி�ம் ஏராT=ான பணம் இருக்கு=ானால் Uபலம் Xட்டும். இவ்வTவு பணம் 
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இருக்கும்ஜேபாது நாம் ஏன் ஷெகாஞ்Uம் சுகம் அனுபவிக்கக் கூ�ாது என்று ஆடைU பிறக்கும். அடைXச் 
ஷெUய்ஜேவாம். இடைXச் ஷெUய்ஜேவாம் என்று தூண்டும் இச்டைU மிகக் ஷெகட்�து. பார்வதி!”

“சுருங்கச் ஷெUால்வஷெXன்றால், கு=ாரி�ம் பணந்திரட்டும் ஷெபாறுப்டைப ஒப்புவித்Xால், அவன் 
ஷெகாள்டைTEடிப்பான் என்று ஷெUால்கிறீர்கள்.”

“நான் எப்ஷெபாழுதும் Eாடைரயும், கடிந்துடைரக்க =ாட்ஜே�ன்.”

“ஆ=ாம்! அந்X நாசுக்கு ஜேவறு Eாருக்கு வரும்? Uரி. மிஸ்�ர் பார்த்திபா. விவாXத்திற்குப் ஜேபசுஜேவாம். 
ஏடைழக்கு அந்X எண்ணம் வரக் காரணம் என்ன?”

“சுபாவத்துக்குக் காரணம் கூற முடியு=ா?”

“நான் உம்டை=க் ஜேகட்பது, ஏன் ஏடைழகளுக்கு =ட்டும் அந்Xச் சுபாவம் வருகிறது என்பது. அது 
ஷெXரியுஜே=ா உங்கட்கு?”

“நான் =ஜேனாXத்துவம் படிக்கவில்டைலஜேE, பார்வதி.”

“அந்Xச் சுபாவம் பணக்காரத்Xன்டை= ஒருபுறமும் வறுடை= =ற்ஜேறார்புறமும் இருப்பXால்Xான் 
உண்�ாகும். பனியிஜேல, குளிர் உண்�ாகிறது. ஷெவயில், உ�ல் எரிச்Uடைலத் Xருகிறது. வறுடை=யும் 
அப்படித்Xான். அடைX அனுபவிப்பவர்களுக்கு ஜேவXடைன ஊட்டி, அவர்களின் சுபாவத்டைX =ாற்றுகிறது. 
Xர்=ப் பிரபுக்கள் என்று சிலரும் Xரித்திரப் பூச்சிகள் என்று பலரும் இருக்கும் வடைரயில் சுபாவமும் 
அந்Xப் ஷெபாருTாXார நிடைலக்கு ஏற்றபடி Xான் அடை=யும். அது கு=ாரின் குற்ற=ல்ல. ஜே=லும் கு=ாரின் 
U=Xர்=ப் பற்று எவ்வTவு ஆழ=ானது என்படைX நீர் அறிந்து ஷெகாள்Tவில்டைல.” 

“ஓஜேகா!”

“அறிந்து ஷெகாள்TாXXற்குக் காரணமும் உ=து நிடைலXான். நீர் =டைல உச்சியிஜேல நிற்கிறீர். =ந்XகாU=ாக 
வாழ்கிறீர். அவன் ஏழ்டை= என்னும் =டுவிஜேல உழன்று வாடுகிறான். உ=க்கு அவன் காரல் =ார்க்சின் 
Xத்துவங்கடைT விTக்கும் ஓர் ந�=ாடும் உXாரணம். ஜேவற என்ன கண்டீர். அவடைனப்பற்றி?”

“அவன் ஒரு பாக்கிEUாலி, பார்வதி; எந்X ஆ�வனுக்கும் இம்மிETவு கூ� =னம் இTகாX நீ 
அவனுக்காக இவ்வTவு பரிந்து ஜேபசுவடைXப் பார்த்Xால்...” ஷெUால்கிறீர்கள்.”

“அவனி�ம் நான் காXல் ஷெகாண்டிருப்பXாக உ=க்குத் ஜேXான்றும்! ஆனால் உண்டை= அது =ட்டு=ல்ல. 
இனம், இனத்ஜேXாடு ஜேUரும்! இன இEல்பு சுலபத்தில் ஜேபாகாது; சீ=ானின் U=Xர்=ப் பிரUாரம், ஓய்வுஜேநர
உல்லாUம். ஏடைழக்ஜேகா அது ஒன்றுXான் வாழ்க்டைகத் ஜேXாணி.”

“U=Xர்=ம் என்றால், Uாவடியில் தூங்குபவனி�ம் ஷெபாருடைT வாரிக் ஷெகாடுப்பXல்ல.”

“U=Xர்=ம் அதுவாகு=ா? அது சிங்காரச் சீ=ான்கள் Xடைலவர்கTாகிவி�, =க்கடைT =Eக்கும் Xாலாட்டு, 
நீலாம்பரி இராகம்! அதுவும் நானறிந்XஜேX. ஆனால் உண்டை=ச் U=Xர்மிகள் உங்கள் நீலாம்பரிடைE 
நிடைலEற்றXாக்கி விடுவார்கள். அந்X உறுதிXான் எனக்கு வழிகாட்டி.”

“ஷெலனினுக்குச் சுவீகாரப் ஷெபண்ணல்லவா நீ.”

“இனி உ=க்கு ஷெலனினும் பிடிக்காது. =ார்க்சும் பிடிக்காது. U=Xர்=ப் பருவத்டைX நீர் க�ந்து விட்டீர். 
இனிச் சீ=ான்களின் இரட்Uகராகலாம். பார்த்திபா, உன் பகல் ஜேவ�ம் இவ்வTவு விடைரவில் கடைலந்து 
விடும் என்று நான் நிடைனக்கவில்டைல.
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“பார்வதி! இனி ந=க்குள் ஜேபச்சு முடிந்Xது. எனக்காக நீ காத்துக் ஷெகாண்டிருக்கத் ஜேXடைவயுமில்டைல. 
கு=ரடைன =ணாTனாகக் ஷெகாண்டு...”

“Xரகு ஜேவடைலஜேEா, ஆரூ�ஜே=ா உ=க்கு ஜேவண்�ாம்.”

“பிச்டைUக்காரச் சிறுக்கி, Eாரடி Xரகன்? இத்Xடைன வருஷங்கTாக என் ஷெUாத்டைXத் தின்றதுமின்றி, என்டைன
என் பங்காTவிஜேலஜேE வந்திருந்து திட்�வும் துணிந்துவிட்�ாEா? ஷெகட் அவுட், ஜேபா ஷெவளிஜேE.”

பார்வதி ஷெவளிஜேE ஜேபாய்விட்�ாள்! ஜேவலால் Xாக்குண்� ஜேவங்டைகஜேபால் இருந்Xாள். கு=ாடைரக் 
காணவும் விரும்பவில்டைல. விஷEம் ஷெXரிந்Xால் விபரீX=ாகுஷெ=ன்று, =டைலEடிவாரம் வந்Xாள். அந்X 
ஜேநரத்தில் எந்X ஊருக்கு இரயில் புறப்படுகிறஜேXா அந்X ஊர் ஜேபாவது என்று. ஜேகாபமும் கவடைலயும் 
ஷெகாண்� முகத்து�ன் ஸ்ஜே�ஷனுக்கு வந்X பார்வதிடைE, =ாநாட்டிஜேல கண்�வர்களில் சிலர், அங்ஜேக 
Uந்தித்து உபUாரம் ஷெUய்Xனர். “ஷெ=ட்ராசுக்குத்Xாஜேன!” என்று ஒரு ஜேXாழர் ஜேகட்�ார். “ஆ=ாம்” என்று 
பார்வதி ஷெUால்லி முடிப்பXற்குள் டிக்கட் வாங்க ஓடினார். வண்டியும் வந்Xது. டிக்கட்டை�ப் 
பார்வதியி�ம் ஷெகாடுத்து, பணம் Xர வந்XடைXயும் =றுத்துவிட்டுப் “பார்வதி அம்டை=க்கு ஜே0!” என்று 
Uந்ஜேXாஷத்Xால் கூவினான் அந்Xத் ஜேXாழன். அந்Xக் குரலுக்குத் துடைணEாகப் பல கிTம்பின.

இத்XடைகE அன்பு கனிந்X உள்Tம் ஷெகாண்� உத்X=ர்கள் இருக்கும்வடைரயில், பார்த்திபன் ஜேபான்ற பகல் 
ஜேவ�க்காரரின் சூது பலிக்காது. பாட்�ாளி =க்கட்கு, இனிப்பEமில்டைல என்று எண்ணிப் பூரித்Xாள். 
பார்த்திபனின் சுடுஷெUால் அவள் =னடைXப் புண்ணாக்கிற்று. அடைX ஆற்றும் =ருந்டைX அந்Xத் ஜேXாழன் 
அளித்Xான். 

புடைகடைEக் கிTப்பிக் ஷெகாண்டு ரயில் கிTம்பிEது. இரு டைகடைEயும் கூப்பி புன்னடைகயு�ன் பார்வதி 
கும்பிட்�ாள். அந்Xத் ஜேXாழர்களும் பதிலுக்குக் கும்பிட்�னர். அவள் கண்களிலிருந்து முத்து முத்Xாக நீர் 
கிTம்புவாஜேனன் என்று அவர்கள் ஆச்UரிEப்பட்�ார்கள். கன்னத்திஜேல நீர் பட்�து கூ�ப் பார்வதிக்குத் 
ஷெXரிEவில்டைல. ஷெUன்டைன ஷெUன்று Xன்னு�ன் கல்லூரியில் படித்து, உபாத்திEாயினிEாக இருந்து வந்X 
உத்Xமி என்ற ஜேXாழியின் விடுதியிஜேல Xங்கினாள். ஏஜேXா கவடைலEாக இருக்கிறாள் என்பதுXான் 
உத்Xமிக்குக் ஷெXரிந்Xது. விவரம் கூறப் பார்வதி =றுத்துவிட்�ாள்.

ஒருவாரம் ஓய்வும், உத்Xமியின் உபUாரமும், பார்வதிக்கு =ன நிம்=திடைEத் Xந்Xன. ஆனால் அவள் 
திடுக்கி�வும், திகில் ப�வு=ான ஷெUய்திஷெEான்று பத்திரிடைகயிஜேல கண்�ாள்.

அஜேபXவாதியின் அதிக்கிர=ம்!

50,000 ரூபாயு�ன் ஆUாமி =டைறந்Xான்!

“கு=ார்” ஏடைழ ஷெபEடைரக் கூறி, அடித்X ஷெகாள்டைT!

என்ற ஷெகாட்டை� எழுத்துத் Xடைலப்புகளின் கீழ், “ஷெகாடை�க் கானலில் தீவிரவாதிகள் =ாநாடு ந�ந்Xபின், 
ஏடைழகள், கஷ்� நிவாரண நிதிக்காக ஏறக்குடைறE ஐம்பXாயிரம் ரூபாய் வடைர நன்ஷெகாடை� வசூலித்X 
கு=ார் என்ற அஜேபXவாதி திடீஷெரன்று எங்ஜேகா ஓடிவிட்�ான். நிதி வசூல் விஷE=ாகக் கு=ாருக்கு 
உXவிஷெUய்X பார்த்திபன் என்ற ஜேXாழர் கு=ாடைரத் ஜேXடித் ஜேXடி அலுத்துப் ஜேபாலீசுக்குத் Xகவல் 
ஷெகாடுத்திருக் கிறார். ஜேபாலீUார் புலன் விUாரித்து வருகின்றனர்.”
இந்Xச் ஷெUய்தி பார்வதிடைEத் தூக்கி வாரிப்ஜேபாட்�து. பார்த்திபன் எச்Uரித்XXற்கும், கு=ார் காணா=ற் 
ஜேபானXற்கும் UரிEாக இருக்கிறஜேX என்று திடுக்கிட்�ாள். அந்X ஜேநரத்தில் பார்த்திபனி�மிருந்து ஒரு 
Xந்தி வந்Xது.

“கு=ார் விஷEம் ஷெUான்னபடி ந�ந்Xது.”

பார்வதி, Xந்திடைEக் கUக்கிக் கீஜேழ வீசினாள். “என்னஜேவா சூது ந�ந்திருக்கிறது. கு=ார் ஒருகாலும் 
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ஜே=ாUம் ஷெUய்திருக்க =ாட்�ான். நான் நம்ப=ாட்ஜே�ன்” என்று வாய்விட்டுக் கூறிக் ஷெகாண்�ாள். 
ஜேகாபத்து�ன் ஓர் கடிXம் எழுதினாள் பார்த்திபனுக்கு.

திருவாTஜேர!
Xந்தி கண்ஜே�ன். பத்திரிடைகயிலும் ஷெUய்தி பார்த்ஜேXன். கு=ாருக்கு இந்Xப் பழிடைEச் சு=த்X Eாஜேரா பாXகர்
ஜேவடைல ஷெUய்திருக்கிறார்கள் என்ஜேற நான் நிச்UE=ாகக் கூறுஜேவன். ஏன்? உண்டை=டைE =டைறப்பாஜேனன்? 
கு=ார் எங்காவது அடை�த்து டைவக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும் - ஷெகாடைலஜேE ந�ந்துவிட்டு மிருக்கலாம். 
இரண்டிஜேல எது ந�ந்திருப்பினும் நீஜேர காரணம் என்று நான் கூறுஜேவன். இவ்வTவு விடைரவில் நீர் 
வஞ்Uகராகி அந்Xத் துடைறயிஜேல இவ்வTவு பாண்டிEத்திEம் ஷெபறுவீர் என்று நான் 
எதிர்ப்பார்க்கவில்டைல. உ=து திறடை=டைEக் கண்டு ஆல்கஜேபான் கூ�ப் ஷெபாறாடை=ப்படுவார்.
- பார்வதி

கடிXம் கண்ஜே�ன். காXற்பித்Xம், குTறுகிறாய். படைழE ஜேநUத்டைX நிடைனத்து =ன்னித்ஜேXன். நீ 
பரிXாபத்துக்குரிEவள்.
- பார்த்திபன்.

என்ற Xந்திடைEக் ஷெகாடுத்Xான், பார்த்திபன், பார்வதிக்கு. பித்Xம் பிடித்Xவள் ஜேபாலானாள் பார்வதி. 
பத்திரிடைக வந்Xதும் அவUர அவUர=ாகக் கு=ார் விஷE=ாக ஏXாவது Xகவல் கிடை�க்கிறXா என்று 
பார்ப்பாள். ஒன்றும் ஷெவளிவராXது கண்டு ஜேகாபங் ஷெகாள்வாள். “என்ன ஷெUய்கிறது ஜேபாலீஸ் 
டிபார்ட்ஷெ=ண்ட்” எனச் Uலித்துக் ஷெகாள்வாள். உலகிஜேல நடை�ஷெபற்று வந்X ஜேவஷெறந்X நிகழ்ச்சிடைEயும் 
படிப்பது மில்டைல. கு=ார்! கு=ார்!! - அவள் ஷெநஞ்Uத்திஜேல இந்X ஒரு எண்ணந்Xான் Xதும்பிக் 
ஷெகாண்டிருந்Xது.

கு=ார் காணா=ற் ஜேபாய்விட்�, பார்வதியின் =னடைX =ட்டும் கலக்கி�வில்டைல. பாட்�ாளி உலடைகஜேE 
ஒரு குலுக்குக் குலுக்கி விட்�து “எவனாவது கள்Tனி�ம் சிக்கி விட்�ாஜேனா? காட்டு வழிEாய்ப் 
ஜேபாய்த் துஷ்� மிருகங்களி�ம் அகப்பட்டு இறந்Xாஜேனா! உண்டை=யிஜேலஜேE ஜே=ாUம் 
ஷெUய்துவிட்�ாஜேனா!” என்று பலப்பல எண்ணிப் பலவிX=ாகப் ஜேபசினர் பாட்�ாளி =க்கள். 
“ஏடைழகளின் கஷ்�த்டைXப் பற்றிக் கண்ணீர் விடுவதும் கர்ச்சிப்பதும் கடை�சியில் இந்X =ாதிரி 
ஷெகாள்டைT அடிக்கத் Xான்” என்று முXலாளிகளின் ஏ0ண்டுகள் ஷெXாழிலாTரிடை�ஜேE தூபமிட்�னர். பல 
ஷெXாழிலாTர் Uங்கங்களிஜேல, “வரவு ஷெUலவு கணக்கு ஷெவளியிடு’ என்ற ஜேகாஷம்! “அXற்காக வசூல் 
ஷெXாடைக எங்ஜேக? அந்X விழாவுக்கு ஏன் அவ்வTவு ஷெUலவு?” என்ற ஜேகள்விகள். Uங்கத்டைXச் 
சுEநலத்துக்குப் பEன் படுத்துபவர்கள் Eாரார் என்று ஜேUாXடைனகள். கண்�னங்கள் பிறந்Xன. Uங்கமும் 
ஜேவண்�ாம். இந்Xச் Uங்க�மும் ஜேவண்�ாம் என்ற Uலிப்புப் ஜேபச்சு பரவிற்று. ஜேவடைல நிறுத்Xத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்X ஜேXாழர்கள், நிபந்Xடைனயும் ஜேபUாது ஷெXாழிலுக்குத் திரும்பினர். ஷெXாழிலாTர் Xடைலவர்கள்
ஷெவளிஜேE Xடைலகாட்� முடிEவில்டைல. பார்த்திபன் ஒருவன்Xான், ஜே=டை�மீது ஜேபU அனு=திக்கப்பட்டு 
வந்Xான். “எப்படியும் உங்கட்குத் துஜேராகம் ஷெUய்Xவடைனக் கண்டுபிடித்து கூண்டிலடை�ப்ஜேபன். 
கவடைலப்ப�ாதீர்கள். முXலாளி உலகம் ந=து நிடைலடை= கண்டு பரிகாUந்Xான் ஷெUய்யும் என்ன 
ஷெUய்வது!” என்று ஜேபாதித்Xான். புண்பட்� =னத்து�னிருந்X ஜேXாழர்கள் துEரத்டைXயும் =றந்து 
பார்த்திபனுக்குப் பூ=ாடைல சூட்டுவர். “தீவிர=ான ஜேபச்டைUப் ஜேபசுவது எளிது; ஆனால், பார்த்திபடைனப் 
ஜேபால் ஷெXாழிலாTருக்குத் துEரம் வருகிறஜேபாது, முன்வந்து வழிகாட்டும் Xடைலவர்கள் கிடை�ப்பது 
கஷ்�ம்” என்று பத்திரிடைககள் எழுதின. பார்வதி படித்து விட்டு, “பார்த்திபன், முXலாளி உலகத்துக்குத் 
Xரகனாகி விட்�ான்” என்று தீர்=ானித்Xாள்.
வாரங்கள் ஜேபாயின; =ாXங்கள் =டைறந்Xன; ஓராண்டு கழிந்Xது; கு=ாடைரப் பற்றிE Xகவஜேல காஜேணாம். 
பார்வதியின் =னம் உடை�ந்து விட்�து. ஷெபாதுவாழ்விலும் ஷெவறுப்புண்�ாகி விட்�து. ஏஜேXனும் 
ஜேவடைலக்குப் ஜேபாகத் தீர்=ானித்Xாள். “சிங்கார புரி டைபத்திEக்கார ஆஸ்பத்திரியிஜேல டை�ப்பிஸ்டு 
ஜேவடைல காலிEாகிறது” என்று உத்Xமி ஷெUான்னாள். ஜேUாகத்டைXயும் =றந்து, பார்வதி சிரித்துவிட்டு “எனக்
ஜேகற்ற இ�ந்Xானடி உத்Xமி” என்று ஷெUால்ல, ஜேகலிக்குப் ஜேபசுகிறாள் என்று உத்Xமி நிடைனத்Xாள். அடுத்X
வாரம் பார்வதி டை�ப்பிஸ்டு ஆனாள். டைபத்திEக்காரச் Uாடைலயிஜேல ஒவ்ஜேவார் நாளும், அங்ஜேக காணும் 
காட்சிகடைT உத்Xமியி�ம் கூறுவாள். ஒஜேர சிரிப்பு உத்Xமிக்கு. “நீ சிரிEடி உனக்ஷெகக்க ஒஜேர குஷி! அங்கு 
வந்து அந்Xக் கண்றாவிடைEப் பார்த்Xால்Xாஜேன ஷெXரியும்?” என்று கூறுவாள், பார்வதி. “ஒரு Uங்கீXப் 
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பித்Xன் இருக்கிறான். அவன் என்ன=ாப் பாடுகிறான் ஷெXரியு=ா? பாடிக் ஷெகாண்ஜே� இருப்பான்.” 
உ�ஜேன “ஜே� UரிEாகப் பத்துக் கீர்த்Xனம் ஷெXரிEாX பUங்கஷெTல்லாம் வித்வான்கTாயிட்டிங்கTா? XாTம்
ஷெXரியு=ா�ா, உங்களுக்கு? ஜேவXாTந்Xாஜேன ஷெXரியும். உங்க கூட்�த்திஜேலEா நான் ஜேUருஜேவன். அபசுரக் 
குடுக்டைககஜேT! தூ, எனக்கு ஜேவண்�ாம் உங்கள் உறவு, ஜேபாங்க�ா ஷெவளிஜேE” என்று இரும்புக் 
கம்பிகடைTப் பார்த்துப் ஜேபசுவான். “ஜேபாடு�ா துரிXகாலத்திஜேல, கால் இ�ம் டைவ. உம்! பார்ப்ஜேபாம்” 
என்பான் ஒஜேர அ=ர்க்கTந்Xான். ஒரு குஸ்தி பயில்வான் ஷெXரியு=ா. Xடைலகீழாய் நிற்பான் அடைர =ணி 
ஜேநரம். முண்�ாடைவத் Xட்டித் Xட்டிக் காட்டிக் ஷெகாண்ஜே� “இரும்பு�ா இது, ஷெவறுங் கறிEல்ல! எத்Xடைன
ஆயிரம் Xண்�ால், பஸ்கி ஜேபாட்டிருக்ஜேகன். எவ்வTவு ஷெXருச்Uண்டை� கண்ஜே�ன். ஒரு பEல் வருவானா 
என்கிட்�, கன்ஜேபாட்0ாக் முடிEாஷெXன்று ஷெUால்லி ஓடிவிட்�ாஜேன! கா=ாவுக்குக் கடுXாசி ஜேபாட்ஜே�ன். 
பதிஜேல கிடை�Eாது; பாஜேரன், எண்ணு. எத்Xடைன பஸ்கி ஜேபாடுகிறான் பார்!” என்று ஜேபசுவான். பஸ்கி 
ஜேபாட்�படி! =ற்றும் பலரகம். அடி! உத்Xமி ஷெபரும்பாலானவர்களின் மூடைT குழம்பிEXற்குக் காரணம் 
வறுடை=! டைபத்திEக்காரச்Uாடைல அXன் விடைTவு! ஜேகார்ட்டு, ஜேபாலீஸ், சிடைற, தூக்குஜே=டை� ஜேபால், 
டைபத்திEக்காரச் Uாடைலயும், வறுடை=EடைE ஒழிக்காXXால் இருக்க ஜேவண்டி ஜேநரிட்� இ�ங்கள், 
மூலத்டைX முறிEடிக்கா=ல், ஜே=ல் பூச்சு இடைவகள், பலிக்காது!” என்று கூறுவாள்.

“நீ இடைXஷெEல்லாம் பார்த்து, உன் =னடைX ஜேவறு குழப்பிக் ஷெகாள்TாஜேX.ஜேவடைலயில்லாX ஜேநரத்திஜேல 
ஏXாவது கடைXப் புத்Xகத்டைXப் படித்துத் ஷெXாடைல ஏண்டி, பார்வதி நீ ஏன் இப்படி ஊரார் விஷE=ாகஜேவ 
எண்ணி எண்ணி உன் =னடைXக் குழப்பிக் ஷெகாள்கிறாய்? உலகிஜேல அக்கிர=மும் அநீதியும் இன்று 
ஜேநற்றா முடைTத்Xன? அது ஷெநடுநாடைTE ஜேநாய். எந்X =ருந்துக்கும் கட்டுப் பட்�தில்டைல; 
=ருத்துவர்கஜேT =னம் =ருண்�ார்கள். நீஜேEா ஜேபடைX, உன்னாலா உலடைகச் சீர்திருத்X முடியும்? ஜேபாடி, 
ஜேபா, ஏஜேXா உடைழத்ஜேXாம், வாழ்ந்ஜேXாம். நம் வடைரயிஜேல நாணE=ாக ந�ந்து ஷெகாண்ஜே�ாம் என்ற 
அTவிஜேல ந=க்கு இலட்சிEம் இருக்க ஜேவண்டும். =டைழ ஷெபய்யும்ஜேபாது ஊருக்ஷெகல்லாம் குடை� 
பிடிக்க முடியு=ா?” என்று உத்Xமி புத்தி கூறுவாள்.

“உத்Xமி! உன்னுடை�E வாழ்க்டைக இலட்சிEம் எவ்வTஜேவா ஜே=ல்! இந்X உலகிஜேல நாணEம் என்பது 
பற்றிக் கனவிலும் எண்ணா=ல் Xன் வாழ்வு Xவிரப் பிறிஷெXான்டைறயும் கருXாதுள்T ஜேபEர்கள் 
ஜேகாடிஜேகாடி =ாடைனத் தின்று புலி ஷெகாழுப்பது ஜேபால ஏடைழயின் உடைழப்டைப உறிஞ்சி முXலாளி 
ஷெகாழுக்கிறது Eாருக்குத் ஷெXரியும்? ஈவு இரக்கம், XEவு Xாட்Uண்Eம் என்படைவகடைT படுபாXாTத்திஜேல 
ஜேபாட்டு விடுபவர்கள்Xான், நாலு அடுக்கு ஐந்து அடுக்கு =ாடியிஜேல உலவுகிறார்கள். ந=க்ஷெகன்ன என்று
இருக்க இந்X உண்டை=டைE உணர்ந்X பிறகு. எப்படிEடி =னம் இ�ங்ஷெகாடுக்கும்? ஷெXாட்டிலிஜேல 
தூங்கும் பாலகடைனப் ஷெகாட்டி�த் ஜேXள் ஜேபானால், ஜேXடைT அடிக்கா திருப்பது நிEாE=ா?” என்று 
பார்வதி வாதிடுவாள்.

“உன்ஜேனாடு Eாரடி ஜேபசுவார்கள்? நீ ஊர் சுற்றிEவள். ஜேபாய்ப் படு” என்று உத்Xமி கூறிவிடுவாள். 
ஆனால் இரவு ஷெவகு ஜேநரம்வடைர பார்வதியின் ஜேபச்சுத்Xான், உத்Xமியின் =னத்திஜேல மிXக்கும்.
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பகுதி - 6

“ரட்Uகன்” என்ற பத்திரிடைக, அஜே=ாக=ான விTம்பரத்துக்குப் பிறகு ஷெவளிவந்Xது. அXன் ஷெகாள்டைக 
Uகலடைரயும் ரட்சிப்பது! ஆசிரிEர் பார்த்திபன். அழகான பதிப்பு. கண்கவரும் ப�ங்கள், கவிடைXகள், 
கடைXகள் ரட்Uகனில் நிரம்ப இருந்Xன. ‘உலகம் முழுவதுஜே= “ரட்Uகன்” பரவத்Xான் ஜேபாகிறான். 
எத்XடைனஜேEா ஆசிரிEர்களின் கனவுகடைT “ரட்Uகன்” நிடைன வாக்கி விட்�ான்’ என்று பார்த்திபன் கூறி 
வந்Xான். ‘நாட்டிஜேல ஷெXாழிலரசு அடை=க்க நான் கங்கணங்கட்டிக் ஷெகாண்ஜே�ன்’ என்று XடைலEங்கள் 
தீட்டினான். பார்வதியின் கண்களில் ‘ரட்Uகடைனப் பற்றிE விTம்பரம் ஷெXன்பட்�தும், ‘Uரி! பார்த்திபன் 
=னக்ஜேகாட்டை�க்குக் காகிX அஸ்திவாரம் ஜேபாட்�ாகிவிட்�து’ என்று ஜேகலிEாகத்Xான் நிடைனத்Xாள். 
பார்த்திபனின் பிரXாபத்துஜேக “ரட்Uகன்” பEன்படும் என்பது பார்வதிக்குத் ஷெXரியும். 
ஷெXாழிலாTரிடை�ஜேE ‘ரட்Uகன்’ பரவுவது கண்� பார்வதி தூண்டிலில் மீன் விழுகிறது; Xடுப்பார் Eார்? 
கு=ார் =ட்டும் இருந்Xால்... என்று எண்ணி ஏங்கினாள். எங்கும் பார்த்திபனின் பாகுஷெ=ாழித் 
XடைலEங்கத்டைXப் பற்றிஜேE ஜேபச்சு! எவரி�மும், “ரட்Uகன்” எந்Xக் கடை�யிலும் அXன் விTம்பரத்Xாள்!! 
“பார்! பார்வதி! என்டைன மிகச் Uா=ான்E=ானவன் என நிடைனத்XாஜேE, இஜேXா பார். எங்கும் நான் 
பிரUன்ன=ாக இருக்கிஜேறன். என் புகழ் திக்ஷெகட்டும் பரவுகிறது! என்னால் தீ மூட்டிவி�வும் முடியும். 
நாள்ஜேXாறும் எத்Xடைன ஆயிரம் =க்கள் நான் என்ன ஷெUால்கிஜேறன் என்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்T ஆவலாக
இருக்கிறார்கள் ஷெXரியு=ா? டைபத்திEக்காரி! இவ்வTவு ஷெUல்வாக்குள்T என்டைன விஜேராதித்துக் 
ஷெகாண்�ாய். எவஜேனா ஒரு உரத்X குரஜேலாடைன =தித்Xாய்” என்று பார்த்திபன் பல இரவுகள் 
பார்வதியி�ம் கூறினான் - கனவில்.

வண்டி ஜேபாகிற ஜேபாக்டைகப் பார்த்Xால் நம் வீட்டுப் பக்கம் கூ� வராது ஜேபாலிருக்கிறஜேX - என்று 
வாட்�=டை�ந்Xார் குருக்கள் கு=ரகுருபரர். ஷெ0Eத்துக்குக் கடை�சியில் அபஷெ0Eந்Xானா என்று 
சிந்தித்துச் ஜேUாகித்Xார். இந்Xப் பித்Xங் ஷெகாண்�வன், ஷெ0Eத்டைX ஏன் விரும்பப் ஜேபாகிறான் என்று 
Uலித்துக் ஷெகாண்�ார். ஒரு நாள் பார்த்தி படைனக் கண்டு ஜேபசி அவன் =னத்டைXக் ஷெகாஞ்U=ாவது 
=ாற்றுவது. அது முடிEாவிட்�ால் ஆலாலசுந்Xரருக்கும் பார்த்திபனுக்கும் படைகடைE வTர்த்து விடுவது 
என்று குருக்கள் தீர்=ானித்து விட்�ார். குங்கு=த்டைXச் சிறுஷெபாட்�ல=ாகக் கட்டிக் ஷெகாண்�ார் . 
பத்திரிகாலEத்துக்குச் ஷெUன்றார். அடைர=ணி ஜேநரத்திற்குப் பிறஜேக ஆசிரிEனின் ஜேபட்டி கிடை�த்Xது. 
ஆசிரிEர் பார்த்திபன், X=து அடைரமீடைUடைEத் X�விக் ஷெகாண்டு Uற்று ஆEாUத்து�ன் Uாய்ந்X 
நாற்காலியிஜேல அ=ர்ந்X குருக்கள், ஒரு கடைனப்புக்குப் பிறகு ஜேபச்டைUத் துவக்கினார்.

“அபார=ான ஜேவடைல ஜேபாலிருக்கு.”

“அடைX ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள்? =டைல குடைலந்Xாலும் =னங் குடைலEாX என் =னமும் மிரள்கிறது. இந்X 
ஜேவடைலடைE நிடைனக்கும் ஜேபாது.

“Uரி ஷெ0Eம் ஷெUான்னது UரிEாகப் ஜேபாச்சு. அவர் ஜேவடைலEால் கடைTத்துப் ஜேபாயிருப்பார் என்று 
ஷெUான்னாள்.”

“எந்X ஷெ0Eம்?”

“ஏனப்பா இது, புதுUா ஜேகட்கஜேற. நம்= ஷெ0Eம் ஷெXரிEாஜேXா?”

“ஒஜேகா =றந்து ஜேபாஜேனன். ஷெ0Eம் ஷெUௗக்கிEந்Xாஜேன?”

“ஷெUௗக்கிEந்Xான். அவளும் உன்டைனப்ஜேபாலத்Xான் ஓEாX ஜேவடைல, வீண் ஷெXால்டைல, கடைTப்பு.”

“என்ன ஜேவடைல, என்ன ஷெXால்டைல, ஏன் கடைTப்பு? உ�ம்புக்கு ஒன்றுமில்டைலஜேE.”

“உ�ம்புக்கா? பத்Xடைர=ாத்துத் Xங்கத்Xாஜேல அடித் ஷெXடுத்X பதுடை= ஜேபாலத்Xான் இருக்கா. இப்ஜேபா, 
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புதுUா �ான்சு ஆ� Eாஜேரா ஒரு ஆள் கிடை�ச்Uான். UXா Uர்வ காலமும் அஜேX ஜேவடைலXான் அவளுக்கு. 
உனக்ஜேகண்டிEம்=ா இந்X உ�டைல வடைTக்கிற ஜேவடைலன்னு எவ்வTஜேவா ஷெUால்லிப் பார்த்ஜேXன். 
உ=க்குத் ஷெXரிEாது அXன் கீர்த்தி, கடைலஞானம் ஜேவண்டும் என்று ஏஜேXஜேXா படித்X படிப்டைபத் 
ஷெகாட்டுகிறாள்.

“ஷெ0Eா ஷெUால்வது உண்டை=Xான்! ந�னக்கடைல புராXன=ானது. ந=து ந�ரா0ர் உருவஜே= ந�னக் 
கடைலயின் Xத்துவந்Xாஜேன! ஷெ0Eத்துக்கு ஆ�லிஜேல இவ்வTவு ஆவலிருப்பது ஷெXரிந்Xால்...”

“நீயுங்கூ�ச் ஜேUர்ந்துண்டு ஆடுடைவஜேEா, இந்X ஷெவள்டைTக்காரன் =ாதிரி. சிரிப்டைப மூட்�ாஜேX 
பார்த்திபா! �ான்சும் கூத்தும், இஷெXல்லாம் ஏஜேXா பிடைழப்புக்கு இருக்க ஜேவண்டிEதுXான். மிராசுXாரர் 
இலட்U இலட்U=ா ஷெUாத்துத் Xரப்ஜேபாகிறார். இவர்களுக்கு ஏன் இந்Xக் ஜேகாணல் புத்தி?”

“மிராசுXாரர், உயில் எழுதிவிட்�ாரா என்ன?”

“உயில் XEாராய்விட்�து. உனக்கும் ஏஜேXா ஷெகாஞ்Uம் ஷெUாத்து உண்டு ஜேபாலத்Xான் ஷெXரிEவரது.”

“எனக்கா? எனக்கு ஏன் அந்X ஜேலாபியின் ஷெUாத்து?”

“இதுவும் ஷெ0Eா ஷெUான்னதுXான்! அவளுக்கு எப்படிஜேEா, உன் ஜேபாக்குத் ஷெXரிகிறது. UXா உன் 
ஞாபகந்Xாஜேன அந்Xப் பீடை�க்கு!”

“ஷெ0Eம், நல்ல ஷெபண், பார்த்துப் பல நாTாகி விட்�து. எனக்ஜேகா நிமிஷமும் ஓய்வில்டைல. நீங்கள் 
உள்ஜேT வரும்ஜேபாது ஒருவர் இங்ஜேக இருந்து ஷெவளிஜேE ஜேபானாஜேர Eார் ஷெXரியுஜே=ா அவர்?”

“ஜேநக்ஷெகன்ன ஷெXரியும்? ஜே0ாஸ்E=ா?”

“அவர் கவர்னரின் காரிEXரிசி. இன்று எப்படிEாவது Xங்கடைTப் பார்க்க ஜேவண்டு=ாம், இது கவர்னரின் 
உத்Xரவு’ என்று கூறிவிட்டுப் ஜேபானார்.”

“ஜேபாய்ப் பார்க்கத்Xாஜேன ஜேவண்டும். கவர்னர் பிரபு கட்�டைT யிட்�ால் அடைXத் Xட்�லாஜே=ா?”

“கவர்னராவது, டைவசிராEாவது? எனக்கு இன்று இரவு முக்கிE=ான ‘கான்பரன்ஸ்’ இருக்கிறது. நான் 
இன்று வரமுடிEாஷெXன்று கண்டிப்பாகச் ஷெUால்லி அனுப்பிவிட்ஜே�ன். கவர்னருக்ஷெகன்ன, ஷெபாழுது 
ஜேபாக்குக்காகத்Xான் என்டைன வரச் ஷெUான்னார். என்னி�ம் அவருக்கு ஒரு ஜே=ாசு! நல்ல =னுஷன்.” 

“இது என்னப்பா, கவர்னடைரப் பற்றி நீ இவ்வTவு இஜேலUாகப் ஜேபசுகிறாஜேE?”

“எனக்ஷெகன்ன? கவர்னரும் டைவசிராயும் இந்Xப் ஜேபனா முடைனக்குத்Xாஜேன பEப்படுகிறார்கள்.”

“ஜேநக்கு அது ஒண்ணும் புரிEாது. Uரி, நான் ஜேபாறXா? ஷெ0Eம் உன்டைனப் பார்க்க ஜேவண்டு=ாம். 
ஒருமுடைற உன் எதிரிஜேல அவள் �ான்சு ஆடிக்காட்� ஜேவண்டு=ாம். ஒரு X�டைவ வந்துXான் பாஜேரன்.”

“வரலாம். ஆனால் ஒரு Uங்க�ம் இருக்கிறஜேX. அவர் அங்கு இருப்பார்.”

“இருப்பார், இருட்டின பிறகு. காடைலயிஜேல வா, =ாடைலயிஜேல வா. அவர் ஊரிஜேல இல்லாX U=Eத்திஜேல 
வா. வழிXானா கிடை�Eாது? நான் வரட்டு=ா?”

“ஷெ0Eத்துக்கு என்ன, என்னி�ம் அவ்வTவு சிரத்டைX?” 

“சுத்X அU�ாயிருக்ஜேகஜேE! எதுக்காக�ாப்பா ஒரு சிறுக்கி, ஒரு வாலிபனி�ம் சிரத்டைX ஷெகாள்வா?”
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“UரிXான்... ஷெXரிந்Xது... வருகிஜேறன் அடுத்X ஞாயிற்றுக் கிழடை=.”

இந்X உடைரEா�லுக்குப் பிறகு குங்கு=ப் ஷெபாட்�லத்டைX ஆசிரிEருக்கு ஆசியு�ன் Xந்துவிட்டுப் பர= 
திருப்தியு�ன் குருக்கள் பத்திரிகாலEத்டைX விட்டுப் புறப்பட்�ார். ஆ�லும், பா�லும் என்பது 
அன்டைறE XடைலEங்க=ாக ஷெவளிவந்XடைXக் கண்டு, “ரட்Uகன்” வாUகர்கள், கடைலயிலும் பார்த்திபன் 
டைகஜேXர்ந்Xவர் என்று கூறி =கிழ்ந்Xனர்.

“ரட்Uகன்” ஷெவளிவந்Xது, மிராசுXாரர் ஆலாலசுந்Xரருக்குப் பEத்டைXத்Xான் உண்�ாக்கிற்று. காடைUக் 
கரிEாக்குவான் என்ற பEம் ஒரு புறமும், இவடைன எதிர்த்Xால், Uர்க்காருக்கு ஏஜேXனும் கூறித் ஷெXால்டைல 
Xருவாஜேனா என்று =ற்ஜேறார்புறமும் பEம்! ஷெவளிஜேE ஜேபசும்ஜேபாது =ட்டும், பார்த்திபனின் புத்திக் 
கூர்டை=டைEப் புகழுவார்; உள்ளுக்குள் புழுங்குவார். குருக்கள், ஷெ0Eத்தின் ந�னத்டைXப் பார்த்திபன் 
காண்பXற்காகக் குறித்திருந்X அந்X ஞாயிற்றுக்கிழடை=, Xந்திர=ாக ஆலால சுந்Xரடைர ஊடைரவிட்டுப் 
ஜேபாகச் ஷெUய்திருந்Xார். ஷெ0Eத்தின் ந�னத்டைX வி�, அவளுடை�E உபUரிப்பும், சிரிப்பும் பார்த்திபடைனப் 
பரவU=ாக்கிற்று. இந்X இன்பஜே= என்றும் இருந்Xால் ஏடும் எழுதுஜேகாலும் ஏன் - என்று ஒரு விநாடி 
எண்ணினான்.

“என் ந�னம் எப்படி இருந்Xது?” என்று ஷெ0Eா ஜேகட்�ாள். பார்த்திபன், அவளுடை�E கண்களின் 
ந�னத்டைXக் கண்டு ஷெUாக்கி விட்�ான். பதிலும் ஜேபU முடிEவில்டைல. காரிEம் பலித்X =கிழ்ச்சியிஜேல 
Xாம்பூலத்டைXப் ஜேபாட்டு ஷெ=ன்றுஷெகாண்ஜே�, குருக்கள் X=Eந்தியி�= ஷெவளித் Xாழ்வாரத்திஜேல 
சுவாரஸ்E=ாகப் ஜேபசிக் ஷெகாண்டிருந்Xார். கவர்னடைரப் பார்க்க ஜேநரமில்டைல என்று கண்டிப்பாகப் 
ஜேபசிEவன், உள்ஜேT ஷெ0Eாவின் காடைல வருடிக் ஷெகாண்டிருந்Xான். ஆனந்Xத்Xால் அடைரத் தூக்கங் 
ஷெகாண்�வள் ஜேபால அவள், =ஞ்Uத்திஜேல படுத்திருந்Xாள்! =றுதின= “காXலும் வாழ்வும்” என்ற 
XடைலEங்கம் “ரட்Uக”னில் ஷெவளிவந்Xது. பார்த்திபனின் பணப்ஷெபட்டியிலிருந்து 500 ரூபாயும் ஷெவளிஜேE
கிTம்பிற்று!

இனிப் பEமில்டைல, மிராசுXாரர் கால=ானாலும் மிராசு ஷெUாத்து ந=து குடும்பத்துக்ஜேக வந்து ஜேUரும் 
என்ற Uந்ஜேXாஷத்Xால் X=Eந்தி பூரித்Xாள். குருக்களுக்கு =ட்டும் =னக்குடை�ச்Uல் தீரவில்டைல. மிராசு 
Xாரருக்கு விஷEம் ஷெXரிந்து, ஷெUாத்டைXப் பார்த்திபனுக்குத் Xரா=ல், ஜேவறு ஏXாவது Xாறு=ாறாகச் 
ஷெUய்துவிட்�ால். பார்த்திபடைன ஷெ0Eத்து�ன் இடைணத்Xால் பலன் இராஜேX என்ற பEம் அவருக்கு. 
ஷெUாத்து பார்த்திபனுக்ஜேக ஜேUரும்படிEாக ஒரு வழி ஷெUய்துவிட்�ாலும், ஷெUாத்து ஜேUர்ந்X பிறகு 
பார்த்திபன், ஷெ0Eாடைவ =றந்Xால் என்ன ஷெUய்வது என்றும் திகில்! X=Eந்தி சிரித்Xாள், குருக்களின் 
Uந்ஜேXகத்டைXயும் Uஞ்Uலத்டைXயும் ஜேகட்டு. “வீணான விUாரம் ஏன்? மிராசுXாரர் பணந்Xருகிறார். 
பார்த்திபனும் Xருகிறான். இப்ஜேபாது இரட்டை� வரு=ானம். இஜேXாடு திருப்தி அடை�ஜேவாம். மிராசுXாரர் 
பணந்Xரு கிறார். பார்த்திபனும் Xருகிறான். இப்ஜேபாது இரட்டை� வரு=ானம். இஜேXாடு திருப்தி 
அடை�ஜேவாம். மிராசுXாரர் காலத்துக்குப் பிறகு என்ன ந�க்குஜே=ா என்று இப்ஜேபாது ஏன் கவடைலப்ப� 
ஜேவண்டும்?” என்று கூறினாள். ஜேபாடி! முன் ஜேEாUடைன இல்லாXவஜேT” என்று X=Eந்திடைEக் 
கண்டித்துவிட்டுக் குருக்கள் கு=ரகுருபரர் ஜேEாUடைனயில் அடிக்கடி ஈடுபட்�ார்.

20



பகுதி - 7

ஆலாலசுந்Xரர் அழுத்X=ான ஜேபர்வழி என்பதும், அவரி�ம் அடைரக்காசு வாங்குவது =ற்றவர்களி�ம் 
அடைரரூபாய் வாங்குவXற்குச் U=ானம் என்பதும், குருக்கள் கு=ரகுருபரருக்குத் ஷெXரியும். குருக்களி�ம் 
Uற்று குளுகுளுஷெவன ஆலாலசுந்Xரர் ஜேபசுவஜேX, ஜேXவியின் க�ாட்Uத்Xால்Xான் என்படைXயும் ஐEர் 
அறிவார். ஒஜேர ஒரு ஜேXவிEா? இரண்டு ஜேXவிகள்; ஜேகாயிலிஜேல ஒன்று. =ற்ஷெறாரு ஜேXவி X=Eந்தி! 
இரண்டுக்கும், ஆலாலசுந்Xரடைரப் பக்Xராக்கி டைவத்X ஷெபருடை=, குருக்கள் கு=ரகுருபரருக்ஜேக உண்டு. 
ஜேகாயிலிஜேல, அவர் அனுUரிக்கும் பூ0ா முடைறஜேE அலாதி. “இன்று அவசிEம் அம்பாள் XரிUனத்துக்கு 
வரஜேவண்டும்’ என்று Eாராவது ஒரு சீ=ானுக்குக் கூறுவாரானால், அன்று, X=Eந்தி, Xங்டைகயு�ன் 
ஜேகாயிலுக்கு வருவாள் என்பது உட்ஷெபாருள்! அதிக=ாகக் ஜேகாயில் பக்கம் வராX ஜேபர்வழிகடைTக் கூ�ப் 
பக்குவ=ாக இழுப்பார். “என்னா, நாயுடுகார்! ஜேகாயில் பக்கஜே= Xடைலகாட்டுவஜேX இல்டைலஜேE” என்று 
ஜேகட்பார். =ரிEாடைXடைE உத்ஜேXசித்து, அந்X நாயுடு, “ஜேவடைல ஷெXாந்XரவுXான்” என்று பதில் கூறுவார். 
“என்ன Uார் ஜேவடைல. பிர=ாX=ான ஜேவடைல! 0ட்0ு 0கன்னாXநாயுடு, ஒருநாள் கூ�த் Xவறுவதில்டைல. 
UாEரட்டைU ஆறு ஆக ஜேவண்டிEதுXான், 0ட்0ு பிரUன்ன=ாவார். அவருக்கு ஜேவடைல இல்டைலஜேEா? 
பகவத் டைகங்காரிEத்துக்காக ஒரு நாளிஜேல, ஒரு அடைர=ணி ஜேநரம் ஷெUலவி�ப்ப�ாஜேXா?” என்று ஐEர் 
ஷெUால்வார். ஜேXவிக்காகப் ஜேபாகாவிட்�ாலும், 0ட்0ு ஷெ0கன்னாX நாயுடுடைவப் பார்க்கவாவது 
ஜேபாஜேவாம்; ஜேகாயிலிஜேல பார்த்துப் ஜேபசிப் பழக்க=ானால், அவருடை�E =கனுக்கு ந=து =கடைTக் 
கலிEாணம் ஷெUய்துவி� ஒரு ஏற்பாடும் ஷெUய்து ஷெகாள்Tலாம் என்று நாயுடு நிடைனப்பார். ஜேகாயிலுக்கு 
வரத் ஷெXா�ங்குவார். விஷEத்டைX ஷெ=ள்Tத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ால் ஐEர் சும்=ா இருப்பாஜேரா? “ஜேXவி 
பூடை0 வீண் ஜேபாகுஜே=ா? நாயுடுகார்! விஷEம் ஷெXரியுஜே=ா? உம்= குழந்டைX இருக்ஜேக வரலட்சுமி, அடைXத்
Xன் =கனுக்கு ஏற்பாடு ஷெUய்Eணும்னு 0ட்0ுக்கு ஒரு அபிப்பிராEம் உதிச்சிருக்கு ஜேபாலிருக்கு” என்று 
ஆரம்பிப்பார். அவ்வTவுXான், நாயுடு, ஐEர் ஜேவண்�ாஷெ=ன்றால் கூ�க் ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாவடைX வி� 
=ாட்�ார். அம்பாளி�மிருக்கும் பக்திடைE வி� குருக்களி�ம் அதிக பக்தி ஷெகாள்வார். “Uாமி, ஏ=ண்டி, 
விஜேUஷமுந்ஜேXா?” என்று ஜேகட்பார். ‘ஜேலகுண்� ஜேபானா’ என்று குருக்கள் பதில் கூறுவார். ஜேவறு 
இ�த்திஜேல 0ட்0ு =கனுக்குப் ஷெபண் நிச்UE=ாகிற வடைரயிஜேல!

“ஏண்�ாப்பா, UXாசிவனல்ஜேல நீ! சிறு வEதிஜேல பார்த்து” என்று முகவுடைர ஜேபாடுவார். வாலிபனாக 
இருந்து, ஜேகாயில் பக்கம் வராதிருக்கும் ஜேபர்வழியி�ம், “ஆ=ாம்” என்று சுருக்க =ாகப் பதில் கூறுவார் 
வாலிபர். “ஜேநத்து ஜேகாயிலுக்கு நீXாஜேன ருக்குவு�ன் வந்ஜேX” என்று ஜேகள்வி பிறக்கும் குருக்களி�

மிருந்து “ருக்குவா?” என்று ஜேகள்வியிஜேலஜேE முக்கிE=ான பாகத்டைX எடுத்துக் ஷெகாண்டு, வாலிபர் 
விUாரிக்க ஷெXா�ங்குவார். “ஜே=ல வீதி ருக்கு, சுருட்டை� =யிர்க்காரி, எப்ஜேபா பார்த்Xாலும் சிரிச்சிண்ஜே� 
ஜேபசுவாஜேT, அஜே�, இந்X ஜேரடிஜேEாவில் கூ�ப் பாடுவாஜேT க=லம் =க ருக்கு, அவஜேTாடு நீ வந்XாஜேEா 
ஜேநத்து?” என்று ஜேகட்கும் ஜேகள்வியிஜேலஜேE ருக்குடைவ ஐEர் வர்ணித்து விடுவார். ருக்குவின் 
ரூபலாவண்Eத்டைXக் ஜேகட்டு =கிழ்ந்X வாலிபர், “நான் வரவில்டைலஜேE, எனக்கு அவடைTத் ஷெXரிEாஜேX” 
என்று பதில் கூறுவார். அன்று =ாடைல முXல் வாலிபர் ஜேகாயிலுக்கு ஆ0ர்; ஷெXரிUனத்துக்கா? ருக்குடைவக் 
காண. அவளுக்ஜேகா பாவம், ஷெUண்டும் புஷ்பமும், பவு�ரும் 0வ்வாதும் சிரிப்பும் கண் ஓட்�மும் 
அதிக=ாகும். அது=ட்டு=ா? ஐEருக்கும் குஷி! “என்ன ருக்கு! இன்னிக்கு பஜேல ஜே0ாரா இருக்ஜேக! 
ஆUாமிடைE வடைலயிஜேல ஜேபாட்டுடுஜேவ ஜேபாலிருக்ஜேக” என்று ருக்குடைவக் குருக்கள் ஜேகலி ஷெUய்வார். 
“உங்க ஆசீர்வாX= இருக்கணும்” என்று அ=ரிக்டைகயு�ன், ஆனால் ஆழ்ந்X கருத்து�ன் பதிலுடைரப்பாள். 
அன்று ஐEரின் அர்ச்Uடைனயில் ஐந்Xாறு இராக ஆலாபன=ாவது இருக்கும். =கிழ்ச்சியினால்! 

இந்Xத் திறடை= கு=ரகுருபரருக்கு இருந்XXால் Xான் பாஜேராடைர உய்விக்க ஏஷெ�ழுXத் ஷெXா�ங்கிE 
பார்த்திபடைனஜேE, ஷெ0Eத்து�ன் UரU=ா� டைவக்க முடிந்Xது. சிற்றின்பத்துக்காக ஷெ0Eத்டைX நாடுவXாக 
ஊரார் குடைற கூற முடிEாது. நான் அவளுடை�E ந�னத்டைXக் காண அங்ஜேக ஷெUல்கிஜேறன். ஜேவறு 
ஜேகளிக்டைகக்காகவா? என்று Uாக்குக் கூற ஆசிரிEரால் முடிந்Xது. கலாநிடைலEங்கள் ஏற்படுத்துவதும் நகர 
=ண�பங்களிஜேல நாட்டிE விழாக்கள் ந�த்துவதும் ஷெ0Eாவின் விXவிX=ான புடைகப்ப�ங்கடைT 
பத்திரிடைககளிஜேல ஷெவளியிடுவதும், கீழ்நாட்டு ந�னக் கடைலக்கும் ஜே=னாட்டு �ான்சுக்கும் உள்T Xார 

21



Xம்மிEங்கடைTப் பற்றி Xர்க்க வகுப்புகள் ந�த்துவதும் பார்த்திபனின் முக்கிE பணிEாவது கண்� 
குருக்கள், “அ��ா! பEல் எவ்வTவு இலகுவாக இருக்கிறான். இவன் ஜேவறு Eாரி�=ாவது 
சிக்கிவிட்�ால் ஆபத்Xாகி விடுஜே=. ஆட்டு விக்கிறபடி ஆடுபவன் ஜேவறு நாட்டிEக்காரியி�ம் சிக்கா=ல் 
பார்த்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்டுஜே=” என்று கவடைலப்பட்�ார். காசு XாராT=ாகக் கிடை�க்கு= வடைரயிஜேல, 
ந=க்கு வீண் கவடைல ஏன் என்று X=Eந்தி கூறின ஜேபச்சு குருக்களுக்குக் ஜேகாபமூட்டிற்று. “உலக=றிEாது 
உTறுகிறாள். வசீகர=ான உருவந்Xாஜேன? வடைக ஏது அவளுக்கு?” என்று =னத்திற்குள் எண்ணுவார்.

இங்ஙனம் குருக்கள் கவடைலப்பட்டுக் ஷெகாண்டிருந்X அஜேX U=Eத்தில் கலாரசிகர், கனகUஜேபUர், 
பார்த்திபனுடை�E கடைல ஞானத்டைXயும் ரசிகத் Xன்டை=டைEயும் பாராட்டிப் பண்பாட்டின் அருடை= 
அறிEா ஆலாலசுந்Xரடைர இகழ்ந்துடைரத்து விட்டுப் பார்த்திபனி�ம் ஷெXா�ர்பு ஷெகாள்Tலானார். 
உண்டை=யிஜேல, பார்த்திபனின் உள்Tத்திஜேல ஷெ0Eாவின் லாவண்Eமும் லலிXமும், UரUமும் சிரிப்பும் 
பதிந்திருந்XஜேXEன்றி, இடை� வடைTவும் கடை�விழிக் குடைழவு=ல்ல! கனக UஜேபUஜேரா இடைXக் 
கண்�றிEவில்டைல. கடைல கடைல என்று கூவினார். அடைXப் பாதுகாக்க இஜேXா, கிTம்பிவிட்�ார் 
=ாஷெபரும் வீரர் என்று =ார் Xட்டினார். படைழE ஏடுகளிஜேல உள்T பா�ல்களுக்குப் ஷெபாருள் கண்டு 
பிடித்துக் கூறினார். நாட்டிEக்கடைலக்கு ஒரு புதிE நூல் ஷெXாகுப்ஜேபன் என்று சூள் உடைரத்Xார். ந�ரா0 
உருவம் நானில ஷெ=ங்கும் விTங்கி� ஜேவண்டி குருக்களுக்குத் திகில் உண்�ாக்க வில்டைல. ஜேUரநாட்டுச் 
ஜேUல்விழிEாரின் ந�னக் கடைலஜேE அபூர்வ=ானது. அலாதிEான அனந்Xம் Xரவல்லது. அங்ஜேக ஷெUன்று 
=டைலEாT =ங்டைகEரின் ந�னத்டைXக் கண்டு வர ஜேவண்டுஷெ=ன்று, பார்த்திபடைனக் கனகUஜேபUர் 
தூண்டினார்.

குருக்கள் பEந்Xார். படைXத்Xார். ஷெ0Eத்டைX எச்Uரிக்டைகEாக இருக்கு=ாறு கூறினார். பரXநாட்டிEத்துக்குக் 
‘கXகளி’ ஈ�ாகாது என்று வாXாடிப் பார்த்Xார். பலிக்கவில்டைல.

கடைலயிஜேல அதிக ஆர்வங்ஷெகாண்� UஜேபUர், கXகளியின் ஜே=ன்டை=டைE வர்ணித்Xதிலிருந்து ஜேகரTக் 
கன்னிEரி�ம் பார்த்திபனுக்குத் XனிEான பாUம் பிறந்Xது. “ஷெபான் உருக்கு ஜே=னி, பூடைவப் பழிக்கும் 
விழியினர், ஷெகாவ்டைவ இXழினர், குயில் ஷெ=ாழியினர், ஜேகா=T வல்லிகளின் நடை�ஜேE ந�னம்! 
அவர்களின் இடை�ஜேEா ஆண்�வனுக்குச் U=ானம். உண்ஜே�ா இல்டைலஜேEா என்று Uந்ஜேXகிக்க ஜேவண்டிE
சிற்றிடை�!! ஆசிரிEஜேர Xங்களின் கடைலஞானம் பரிபூரண=ாக ஜேவண்டு=ானால், =டைலEாTம் ஷெUன்று 
அவர்களின் ந�னத்டைXக் கண்ஜே� தீர ஜேவண்டும். அந்X நாட்டின் எழிடைல என்ஷெனன்ஜேபன்! ஷெXன்றல் 
க=ழும் நாடு! சிங்காரச் சிற்றாறுகளும் அலங்கார அருவிகளும் உள்T =ண்�லம்! கிள்டைT ஷெ=ாழிக் 
கு=ரிகளின் கீXம், வானுலகம் எனக்கு ஜேவண்�ாம் என்று எவடைரயும் கூறி�ச் ஷெUய்யும்! வீடுகள் 
ஜேXாட்�த்தின் நடுஜேவ! ஒருபுறம் ஓடை�! =ற்ஜேறார்புறம் கனிXரும் =ரங்கள்! இடை�ஜேE அந்Xக் கன்னிகா 
ரத்தினங்கள். ‘ஜேUரநாட்டு இT=ங்டைகEர்’ என்று ஷெUந்Xமிழில் பாரதிEார் ஷெUப்பிEது வீஜேணா? பார்த்திபா!
பார்த்Xால் =றக்க=ாட்டீர். பாராவிடில் உ=து கலாஞானம் பூர்த்திEாகாது” என்று கனகUஜேபUர் கிTறி 
விட்�ார். குருக்களின் ஷெபருமூச்சும், ஷெ0Eாவின் கண்ணீரும் வழிEனுப்பக் கனகUஜேபUரும் புத்Xகக் 
கட்டும், காமிராவும் உ�ன்வர, “ரட்Uகன்” ஆசிரிEர் கலா ஜேUடைவக்காகக் கXகளியின் விஜேU�த்டைXக் 
கண்�றிEக் ஜேகரTம் ஷெUன்றார். இரயிலடியிஜேல கலாரசிகர்கள் அவருக்கு =ாடைல சூட்டி, உபUரித்Xனர்.

உத்Xமியு�ன் வாழ்ந்து வந்X பார்வதிEால் சிரிப்டைப அ�க்க முடிEவில்டைல. “பார்வதி! கடைல கடைல 
என்று சிலர் கூறுவது, ஷெவறும் வடைல. பா=ரடைரத் தூங்க டைவக்கும் Uதி” என்று கூறிE பார்த்திபன், 
“=க்களின் வாழ்வு துலங்க ஜேவண்டு=ானால், =ாஸ்ஜேகா ஷெUன்று அறிடைவத் ஜேXடிப்ஷெபற்று வந்து இங்க 
அXடைனப் பரப்ப ஜேவண்டும்” என்று ஜேபசிE பார்த்திபன். “சீ=ான்களின் ஷெUாகுசுக்குச் சுந்XரிகடைTப் 
பலியிடும் சூழ்ச்சிஜேE நாட்டிEக்கடைல” என்று ஜேபசிE பார்த்திபன், கXகளியின் விஜேUஷத்டைXக் காண, 
ஜேகரTம் ஷெUல்கிறான், என்ற ஷெUய்தி பார்வதிக்குக் சிரிப்டைப உண்�ாக்கா=லா இருக்கும். “ஒழிEட்டும் 
=க்கடைTப் பாழ்படுத்Xச் U=Xர்=வாதி என்று முகமூடிEணிந்து ஷெகாண்டு திரிவடைXவி�, இப்படிக் கடைல 
என்று கூறிக் காலங்கழித்து வி�ட்டும்; UமுXாEத்திற்குக் ஜேகடு அதிக=ாகப் ஷெபரிE Uந்Xர்ப்பமிராது” 
என்று பார்வதி கருதினாள். உத்Xமியி�ம் கூறஜேவா, அவளுக்குப் பிரிEமில்டைல.

இந்X வாXங்கடைTக் ஜேகட்கஜேவா, உத்Xமிக்கு ஜேநரமில்டைல. அவள் ‘காXல்’ ஜேநாEால் திடீஷெரன்று 
Xாக்கப்பட்�ாள். அXன் பEனாக ஆரிEU=ா0த்தின் Uட்�திட்�ங்கடைTயும் ஷெகாள்டைக 
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ஜேகாட்பாடுகடைTயும் உத்Xமி ஆராEலானாள். உத்Xமியின் காXல் ஜேநாய்க்கும், ஆரிE U=ா0த்திற்கும் 
என்ன Uம்பந்Xம் என்ற ஐEஜே= எவருக்கும் பிறக்கும். காXலுக்கும் கருத்துக்கும் ஷெநருங்கிE ஷெXா�ர்பு 
உண்�ல்லவா? உத்Xமியின் காXலுக்கு உடைறவி� =ானவன் ஆரிEU=ா0த்டைX அவளுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினான். அXனாஜேலஜேE, உத்Xமிக்கு அந்Xச் U=ா0த்தி�ம் அக்கடைற ஏற்ப� 
ஜேவண்டிEXாயிற்று.

அன்று - அXாவது உத்Xமி முXல் முXலாக நரசிம்=டைன Uந்தித்X நாள் - க�ற்கடைரயிஜேல வழக்க=ாகக் 
கூடும் அTவு 0னங்கள் இல்டைல. ஜேரடிஜேEா சுக=ாக இல்டைல. சினி=ாக்களிஜேல நல்ல ப�ங்கள். ஆகஜேவ 
கூட்�ம் க�ற்கடைரயிஜேல குடைறவு. நங்டைகEரின் நEனாபிஜேஷகத்டைXப் ஷெபற ஜேவண்டுஷெ=ன்ற 
நாட்�த்ஜேXாடு வரும் வாலிபர்கள் =ட்டும் வழக்கம்ஜேபால் க�ற்கடைரயிஜேல வந்Xனர். நரசிம்=ன், 
அங்ஙனஜே= இடைரஜேXடி வந்Xவன். இTடை=யும் இEற்டைக அழகும் ஷெபாருந்திE உத்XமிடைEக் கண்�ான். 
ஷெவண்=ணடைலக் குவித்தும் கடைலத்தும் Uாய்ந்தும் ந�ந்தும் ஷெ=ல்லிE குரலிஜேல பாடியும் ஜே=ஜேலாங்கி 
மீண்டு=�ங்கும் அடைலடைEக் கண்டும் ஷெபாழுது ஜேபாக்கிக் ஷெகாண்டிருந்X உத்Xமி மீது வடைலவீUத் 
தீர்=ானித்து விட்�ான் நரசிம்=ன். அXற்ஜேகற்ற பருவம் அவனுக்கு. பயிற்சியும் உடை�Eவன். நாகரிக 
உடை�, நடைகயு�ன் ஜேUர்ந்X ஜேபச்சு, நEனபாடைஷ கற்றவன்; சுருங்கக் கூறின் =னடைX அ�க்கத் ஷெXரிEாX 
=ங்டைகEருக்கு நரசிம்=ன் ஒரு ஜேநாய்! ஷெXாத்திக் ஷெகாள்வான்!

உத்Xமியும் பார்வதிடைEப் ஜேபாலஜேவ Xாய்Xந்டைXEற்றவள்; பாதிரி=ார் XEவால் படித்து 
ஆசிரிடைEEானவள். ஏசுவின் விசுவாசி; ஞாயிறுஜேXாறும் ஷெUன்று பர=ண்�லத்திலுள்T பிXாடைவ 
ஜேவண்டிக் ஷெகாள்பவள். =ற்ற நாட்களிஜேல நாவல் டைபத்திEம் அந்X நங்டைகக்கு! புலி பூடைவடைEத் துரத்X, 
புலிடைEக் ஷெகான்று பூம்பாடைவடைE அடைணத்துக் ஷெகாண்� காXலன்; நீர் பருகச் சுடைன ஷெUன்று கால் 
வழுக்கி அதிஜேல வீழ்ந்X கன்னிடைE, வீரன் காப்பாற்றி, கட்டிEடைணத்து முத்Xமிட்டுக் ‘காXலீ! கனிரUஜே=, 
கற்கண்ஜே�, ஜேXஜேன! என்று ஷெகாஞ்சிE காXலன்; Xந்டைXயின் ஷெகாடுவாளுக்கு அஞ்Uாது, சுவடைரத் 
Xாண்டிக் குதித்து கந்Xரிக்கு காXல் சுகந்X =லடைரப் பரிUளித்X காXலன் என்னும் இன்ஜேனாரன்ன பிற 
காXலர்களின் கடைXகடைTப் படித்துப் படித்துப் ஜேபாடைX ஷெகாண்�வள் உத்Xமி. எனஜேவ UரிEான 
ஜேவட்டை�க்காரனி�ம் ஷெபருத்X =ான் சிக்கிக் ஷெகாண்�து. நரசிம்=ன் வீசிE வடைலயிஜேல உத்Xமி ஷெவகு 
எளிதில் வீழ்ந்Xாள்.

ஒருவடைர ஒருவர் பார்த்Xதும், உத்Xமி =றுபடியும் ஒரு வாலிபடைனப் பார்க்கக் கூ�ாது என்ற 
தீர்=ானத்து�ஜேனஜேE, XடைலடைEக் கவிழ்ந்X வண்ணம் புத்Xக்கத்டைXப் பிரித்து அதிஜேல விழிடைEச் 
ஷெUலுத்தினாள். அவஜேன பின்புற=ாக வந்து நின்றான். டைகக்குட்டை� Xவறி விழுந்துவிட்�து! அடைX 
எடுக்கும் பாவடைனEாக உத்Xமியின் விழிடைE அடைணத்துக் ஷெகாண்� புத்Xகம் எதுஷெவனப் பார்த்Xான். 
சிரித்Xான்! உத்Xமி ஷெவட்கத் து�ன் அவன் பக்கம் திரும்பினாள். XனிEாக ஒரு =ங்டைக இருக்டைகயிஜேல 
சிரிப்பXா? என்று Uற்றுக் கண்டிப்பாகக் ஜேகட்க ஜேவண்டுஷெ=ன்றுXான் உத்Xமி எண்ணினாள். ஆனால் 
அவனுடை�E சிரிப்பு, முகத்திற்ஜேக புதிE ஷெபாலிடைவ உண்�ாக்குவது கண்டு அடைX ரசிக்கலானாள்.

“புத்Xகத்டைXத் Xடைலகீழாக டைவத்துக் ஷெகாண்டு எப்படிப் படிக்கிறீர்கள்?” என்று சிரிப்பு�ன் ஜேகட்�ான் 
நரசிம்=ன். அவன் ஜேகட்�பிறஜேக, புத்Xகம் Xடைலகீழாக இருந்Xது உத்Xமிக்கு ஷெXரிந்Xது. ஷெவட்கம், சிரிப்பு
இரண்டும் உத்Xமிக்கு! “எவ்வTவு ஷெகட்டிக்காரன்! என் குட்டு ஷெவளிப்பட்டுவிட்�ஜேX” என்று உத்Xமி 
எண்ணினாள்.

அவளுடை�E ஷெ=ௗனம் புன்னடைகயு�ன் இருப்பது கண்� நரசிம்=ன், “நான் இங்கு இருப்பது 
Xங்களுடை�E படிப்பிற்கு இடை�யூறாக இருக்கு=ானால் நான் ஜேபாகிஜேறன். பழக்கமில்லாX Xங்களி�ம் 
நான் ஜேபசிEXற்காக =ன்னிக்க ஜேவண்டுகிஜேறன். ஜேபU ஜேவண்டிE அவசிEம் ஜேநரிட்�Xால் ஜேபசிஜேனன். 
அXாவது Xாங்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் இ�த்திஜேல நான் அடைர =ணி ஜேநரத்திற்கு முன்பு 
உட்கார்ந்திருந்ஜேXன். அப்ஜேபாது என்னுடை�E ஜேபனா Xவறிவிட்�து. அடைXத் ஜேXடிக் ஷெகாண்டு இங்கு 
வந்ஜேXன்” என்று நரசிம்=ன் கூறினான். “அப்படிEா? எங்ஜேக Xவறிவிட்�து? இங்கா?” என்று ஜேகட்�படி 
உத்Xமி எழுந்Xாள். நரசிம்=னும் அவளு=ாகக் காணா=ற்ஜேபான ஜேபனாடைவத் ஜேXடிப் பார்த்Xனர். 
பழிடைE ஏற்றுக் ஷெகாண்� ஜேபனா, பத்திர=ாக நரசிம்=னுடை�E ஜே=டை0யிஜேல கி�ந்Xது. Xன்ஷெபாருட்டு 
ஒரு வாலிபனும் வனிடைXயும் க�ற்கடைர =ணடைலக் டைகயில் கிTறிக் ஷெகாண்டிருப்பது ஜேபனாவுக்கு 
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என்ன ஷெXரியும்!

“நல்ல ஜேபனா! பார்க்கர்!” என்று நரசிம்=ன் கூறினான்.

“ஐஜேEா பாவஜே=! நான் வருவXற்கு முன்பு ஜேவறு Eாஜேரனும், வந்திருக்கக் கூடும். அவர்களி�ம் ஜேபனா 
சிக்கி விட்டிருக்கும்” என்று உத்Xமி கூறிவிட்டு, “என்னி�ம் இருப்பது “ஸ்வான்” என்று உத்Xமி கூறிப் 
ஜேபனாடைவக் காட்டினாள். நரசிம்=னுக்கு அந்Xச் U=Eத்டைX இழக்க =னம் வரு=ா? ஜேபனாடைவ 
எடுத்துக்காட்டிE உத்Xமியின் கரத்டைXப் பற்றிக் ஷெகாண்டு, “நான் என்ன விஷE =றிEாXவனா? Xங்கடைT 
நான் Uந்ஜேXகிப்ஜேபஜேனா என்று எண்ணிப் ஜேபனாடைவக் காட்டுகிறீர்கஜேT, இது UரிEா? பத்Xாயிரம் 
ஜேபனாடைவ இழந்Xாலும் நான், Xங்கள் ஜேபான்ஜேறாடைரச் Uந்ஜேXகிக்க =ாட்ஜே�ன். XEவு ஷெUய்து 
Xப்ஷெபண்ணத்டைX விடுங்கள்” என்று ஜேபசினான். “XEவு ஷெUய்து என் கரத்டைX விடுங்கள்” என்று உத்Xமி 
கூறவில்டைல. அவள் விழி அடைXத்Xான் கூறிற்று. நரசிம்=னும் முர�னல்ல. பக்குவ=ாகக் டைகEாT 
ஜேவண்டிE பண்�ம் என்று தீர்=ானித்து உத்Xமியின் கரத்டைX விட்டு விட்�ான்.

ஜேEாUடைனயில் அடிக்கடி ஈடுபட்�ார்.
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பகுதி - 8

“என் ஷெபEர் உத்Xமி!”

“ஷெபாருத்X=ான ஷெபEர்! என் ஷெபEர் நரசிம்=ன்.”

“நல்ல ஷெபEர்Xான், அதுவும்!”

“வக்கீல் ஜேவடைலக்குப் படிக்கிஜேறன்.”

“ஜேபச்சிலிருந்ஜேX அது ஷெXரிகிறது. நான் ஒரு உபாத்திEாயினி.”

“என்டைனச் சீ�னாக ஏற்றுக் ஷெகாள்T ஜேவண்டுகிஜேறன்.”

“Xங்கடைTEா? நான் ஷெபண்கள் பள்ளிக்கூ�த்திஜேல, ஆசிரிடைE.”

இந்Xப் ஜேபச்சு�ன், முXல் =ாடைல முடிந்Xது. அXன் ஷெXா�ர்ச்சி =று=ாடைல ஆரம்ப=ாயிற்று, 
நரசிம்=னுக்கு. உத்Xமிக்ஜேகா, அன்று இரஜேவ ஷெXா�ர்ச்சி. வTர்ச்சி நடை�ஷெபற்று =ங்கT=ான முடிவும் 
ஏற்பட்�து. அவனுடை�E விழியும், ஷெ=ாழியும், உத்Xமியின் =னடைX ஷெ=ழுகாக்கி விட்�ன. கனிவு�ன் 
ஜேபசிE நரசிம்=ன், உத்Xமி அன்றிரவு கனவிஜேல பலமுடைற Uந்தித்Xாள். ஜேபசினாள். அன்றிரவு =ட்டும் 
உத்Xமியின் முகத்டைX விTக்ஷெகாளியிஜேல Eாஜேரனும் பார்த்திருந்Xால், யூகித்துக் ஷெகாண்டிருக்கலாம்.

ஆனால், பார்வதிக்கு இதுவா ஜேவடைல? அவள், கு=ாடைர எண்ணி ஏங்கிக் கி�ந்Xாள். உத்Xமியின் 
=னதிஜேல, காXல் வித்து தூவப்பட்�து பார்வதிக்குக் ஷெXரிEாது. உணர்ச்சிEற்ற ஒரு உருவம் உத்Xமி 
என்று பார்வதி எண்ணிக் ஷெகாண்டிருந்Xாள். உத்Xமி =னதிலும் காXல் அடைலஜே=ாXக் கூடும் என்று 
பார்வதி எண்ணவில்டைல. பார்வதியின் இந்Xத் Xப்ஷெபண்ணம் உத்Xமிக்கும் ஜேபருXவிEாக இருந்Xது. 
“=ாடைல ஜேவடைTகளிஜேல ஷெவளிஜேE ஷெUல்லும் நீ, டை=யிருட்டுக்குப் பிறஜேக வீடு திரும்புகிறாஜேE , என்ன 
விஜேUஷம்? அலங்காரத்டைXஜேE எனக்குப் பிடிக்காது என்று கூறிக் ஷெகாண்டிருந்X நீ, சீவிE XடைலடைEஜேE 
சீவுவதும், திருத்திE ஆடை�டைEஜேE திருத்திக் ஷெகாள்வதும், கண்ணாடி முன்பு அடிக்கடி நிற்பதும் ஏன்? 
இப்ஜேபாது உனக்குத் திடீஷெரன நாகரிகத்தின் மீது பற்று வரக் காரணஷெ=ன்ன?” என்று பார்வதி 
ஜேகட்டிருக்கலாம். உத்Xமியும் ஒரு ஷெபண்Xான். அவள் உள்Tத் திலும் வாலிப ஜேவகம் உண்டு. காXலுக்கு 
அவளும் பலிEாகிஜேE தீருவாள் என்று எண்ணியிருந்Xால் - உத்Xமி, உலக=றிEாச் சிறுமி, ஊண் 
உறக்கமின்றி ஜேவறார் சுகந்ஜேX�ாப் பாடைவ என்பது பார்வதியின் கருத்XாடைகEால், உத்Xமியின் 
நடை�யுடை�யிஜேல புது ஷெUாகுசு கண்டும், Uந்ஜேXகங் ஷெகாள்Tவில்டைல.

இXனால் உத்Xமியின் காXல் Xங்கு Xடை�யின்றி வTரத் ஷெXா�ங்கிற்று. க�ற்காற்று�ன் கலந்து காXல் 
அவள் உள்Tத்தில் வீUலாயிற்று. =ாடைலகள் அவளுக்கு =ஜேனாகர ஜேவடைTகTாயின. எத்XடைனஜேEா 
கடைXகளிஜேல, காட்சிகள் பலவற்டைறப் படித்X உத்Xமிக்கு நரசிம்=னின் காXல், கனடைவ நிடைனவாக்குவது 
ஜேபால் இருந்Xது. =ாசு =றுவற்ற வானத்திஜேல பூரணச் Uந்திரன் ஷெபாலிவு�ன் விTங்குவது ஜேபால 
நிம்=திEான Xனது வாழ்விஜேல, நரசிம்=ன் நிலவு ஜேபாலானான் என்ஷெறண்ணி =கிழ்ந்Xாள். உத்Xமியின் 
கண்கடைTயும் கருத்டைXயும் கவர எப்படிப் ஜேபU ஜேவண்டுஜே=ா, எவ்வண்ணம் நடிக்க ஜேவண்டுஜே=ா 
அடைவகடைTத் திறம்ப�ச் ஷெUய்து, நரசிம்=ன், உத்XமிடைE ஒருவார காலத்திஜேல அடிடை=Eாக்கிக் 
ஷெகாண்�ான். “=ணி ஏழாகி விட்�ஜேX, உத்Xமி! ஜேநரம்ஜேபானஜேX ஷெXரிEவில்டைல. புறப்படுஜேவா=ா 
வீட்டுக்கு” என்று நரசிம்=ன் ஜேகட்க ஜேவண்டிEXாயிற்று, ஒரு வாரத்திற்குள், அவ்வTவு பூரண=ான 
ஷெவற்றிடைE, அந்X அவ்வTவு சீக்கிரத்தில் நரசிம்=ன் ஷெபற்றான். காXல், காXல் என்று ஏடுகளிஜேல 
படித்துப் படித்துப் பல்ஜேவறு கருத்துக்கடைT =னதிஜேல திணித்துக் ஷெகாண்டிருந்X உத்Xமிக்கு, நரசிம்=ன் 
ஜே=லும் பல காXற்கடைXகள் கூறி, அவள் உள்Tத்டைXக் ஷெகாள்டைT ஷெகாண்�ான்.

ஓர் இரவு பார்வதிக்கு ஏக்கம் அதிக=ாக இருந்Xது. உத்Xமிக்ஜேகா தூக்கம் வரவில்டைல. காXல் விஷE=ாக 

25



ஏஜேXனும் ஜேபUலாம் என்று உத்Xமி ஆவல் ஷெகாண்�ாள். கு=ார் உண்டை=யிஜேல ஷெகாள்டைTக்காரன், 
அல்லது அவடைனப் பார்த்திபன் ஷெXாடைலத்து விட்�ானா, என்பது பற்றிப் ஜேபசினால், =னத்திஜேல 
இருக்கும் பாரம் ஷெகாஞ்Uம் குடைறயும், என்ற எண்ணம் பார்வதிக்கு. இருவரும், “இன்று காற்ஜேற 
காஜேணாம்! தூக்கஜே= வரவில்டைல! படுக்டைகயிஜேல பூச்சிகள் உலவுகின்றன!” என்று கூறுவதும், 
படுக்டைகயிஜேல புரளுவது=ாக இருந்Xனர். காற்று என்னஜேவா வழக்கம்ஜேபால்Xான் வீசிக் 
ஷெகாண்டிருந்Xது. கவடைல எனும் குTவி இரு கன்னிEடைரயும் ஷெகாட்டிக் ஷெகாண்டிருந்Xது.

“ஒரு கடைX ஷெUால்ஜேலண்டி” என்று உத்Xமி பார்வதிடைEக் ஷெகஞ்சினாள். ஷெபருமூச்சு�ன், “எந்Xக் கடைXடைE
நான் உனக்குச் ஷெUால்வது? பார்த்திபன் ஜேபாட்� பகல் ஜேவ�க் கடைXடைEச் ஷெUால்லட்டு=ா? 
படுகிழ=ாகியும் என்டைனக் கண்�தும் பல்லிளித்X ஆலாலசுந்Xரரின் கடைXடைEக் கூறட்டு=ா? அஜேXவாX 
வீரன் கு=ார் காணா=ற் ஜேபானடைXக் கூறட்டு=ா?” என்று பார்வதி ஜேகட்�ாள். “இப்ஜேபாது இருக்கும் 
XடைலவலிஜேE ஜேபாதும்; நீ உன் படைழE கடைXகடைTச் ஷெUால்லி அடைX அதிக=ாக்காஜேX. என்னஜேவா 
புத்Xகங்கடைTப் புரட்டிக் ஷெகாண்டிருக்கிறாஜேE, ஒரு கடைX ஷெUால் என்று ஜேகட்�ால், அந்X வாEாடிகள் 
வம்பர்கள் விஷEந்Xானா கிடை�த்Xது உனக்கு?” என்று உத்Xமி Uலித்துக் ஷெகாண்டு கூறினாள்.

ஜேவறு கடைX என்னடி எனக்குத் ஷெXரியும்? ரஷிEப் புரட்சி ந�ந்XடைXப் பற்றி ஷெUால்லட்டு=ா?”

“ஜேவண்�ாம்.”

“ஷெலனின் கடைX?”

“படித்திருக்கிஜேறன். நீ ஒன்றும் அTக்க ஜேவண்�ாம்.”

“ஷெநப்ஜேபாலிEன் கடைX?”

“நீ கடைXஜேE ஷெUால்ல ஜேவண்�ாண்டி XாஜேE! படுத்துத் தூங்கு.”

“வந்Xால்Xாஜேன தூங்க.”

ஷெகாஞ்U ஜேநரம் இருவரும் தூங்க முEன்றனர். “பார்வதி, பார்வதி” என்று உத்Xமி கூப்பிட்�ாள். பார்வதி 
தூங்கி விட்�ாTா என்று ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்T. Xான் தூங்கி விட்�Xாகக் காண்பிக்க ஜேவண்டிE பார்வதி, 
உத்Xமிக்குப் பதில் கூறா=÷ஜேல இருந்Xாள். சில நிமி�ம் ஷெUன்றதும், உத்Xமி உறங்கி விட்�ாTா என்று 
ஷெXரிந்து ஷெகாள்T, “உத்Xமி! உத்Xமி!” என்று கூப்பிட்�ாள். “ஏண்டி பார்வதி! தூங்கவில்டைலEா, நீயும் 
பாUாங்கா ஷெUய்Xாய்? திருட்டுக்கள்ளி!” என்று ஷெUால்லிக் ஷெகாண்ஜே�, பார்வதிடைEக் குலுக்கினாள், 
இருவரும் சிரித்Xனர்; எழுந்து உட்கார்ந்து ஷெகாண்�னர். 0ன்னல் கXவுகடைT விரிE விரிEத் திறந்Xனர். 
தூக்கம் துளியும் இரக்கங்காட்�வில்டைல- அந்X இTம் ஷெபண்களி�ம்.

“பார்வதி! நான் ஒரு கடைX ஷெUால்லட்டு=ா?” என்று உத்Xமி ஜேகட்�ாள். “ஷெUால்லு, ஜேகட்ஜேபாம்” என்று 
பார்வதி Uம்=தித்Xாள். உத்Xமி கடைX ஷெUால்லத் ஷெXா�ங்கினாள்.

“பார்வதி! இது நி0=ாக ந�ந்Xது. ஷெவறுங்கடைXEல்ல ஷெUக்ஜேகாஸ்ஜேலாஜேவகிEா நாட்டிஜேல ஜேலாகநாXன் 
என்ஷெறாரு வாலிபன்...”

‘உத்Xமி, ஆரம்பஜே= அபத்Xந்Xானா? ஏண்டி! ஷெUக்ஜேகாஸ்ஜேலாஜேவகிEா நாட்டிஜேல ஜேலாகநாXன் என்ற 
ஷெபEர் உண்�ா? கடைXEா இது?”

“ஜேலாகநாXன் என்று நான் ஷெUால்லுகிஜேறன். அவன் ஷெபEர் அந்X நாட்டுக்கு ஏற்றபடி லூகாஸ் என்ஜேறா 
கா=ாஸ் என்ஜேறா இருக்கும். கடைX ஷெUான்னால் குறுக்ஜேக ஜேகள்வி ஜேகட்கக் கூ�ாது, ஷெXரியு=ா?”

“Uரி, ஷெUால்லடிEம்=ா, ஷெUால்லு.”
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“ஜேகள், அந்X ஜேலாகநாXன் என்பவன், வனிXா=ணி என்ற ஒரு ஷெபண்டைணக் காXலித்Xான். இருவரும் 
UரிEான ஜே0ாடி. அவர்கள் Uந்திக்காX நாட்களில்டைல. UரU=ா�ாX =ாடைலகளில்டைல. ஒருவடைர ஒருவர் 
உயிர்ஜேபால ஜேநசித்Xார்கள். காந்Xமும் இரும்பும் ஜேபால இருவரும் இருப்பது ஊராருக்குத் ஷெXரியும். Uரி, 
அவனுக்கு ஏற்றவள்Xான். நல்ல ஷெபாருத்X=ான கல்Eாணம் என்று பந்துக்கள் ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர். 
=ா�ப் புறாக்கள் ஜேபால ஜேலாகநாXனும், வனிXாவும் வEஜேலாரத்தில் வாய்க்கால் அருகிஜேலயும், 
குTத்Xங்கடைரயிலும் ஷெகாய்Eாத் ஜேXாப்பிலும், Uந்தித்துப் ஜேபசுவதும், சிரித்து விடைTEாடுவது=ாக 
இருந்Xனர். இவ்வTவு இன்ப=ாக இருந்X அந்Xக் காXலர்களுக்கு திடீஷெரன ஓர் இடி ஏற்பட்�து. 
ஜேலாகநாXனின் Xகப்பனார் ஒரு ஷெபரிE டைபத்திEம். கர்நா�கம், Xன் =கனுக்குப் பிடித்Xவர்கடைTக் 
கல்Eாணம் ஷெUய்து டைவப்ஜேபாம் என்ற புத்தியில்லா=ல், “=கஜேன! இஜேXா பார், வனிXா நல்ல அழகி, 
குணவதி, உன்னி�ம் அன்புள்Tவள், குடும்பத்துக்கு ஏற்றவள். அ�க்க=ான ஷெபண், =ாடுஜேபால் 
உடைழப்பாள். குழந்டைXஜேபால் ஷெகாஞ்சுவாள், உனக்குப் பிரிE=ாக ந�ப்பாள். எல்லாக் குணமும் 
அவளி�ம் ஷெபாருந்தி இருக்கிறது. ஆனால், அவடைT நீ கல்Eாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்Tக் கூ�ாது. 
=காபாவம், ஜேXாஷம், அவள் உனக்கு முடைறயில்டைல” என்று கூறிவிட்�ான். கிழவன் Xன் Xடைலயிஜேல 
கல்டைலப் ஜேபாடுவடைXக் கண்� ஜேலாகன் எவ்வTஜேவா ஷெகஞ்சிக் கூத்Xாடினான் அழுXான். கும்பிட்�ான். 
அந்Xக் கிழவன் எXற்கும் =சிEவில்டைல. வனிXாடைவக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்Tக் கூ�ாது என்று 
பிடிவாXம் பிடித்Xான். பாவம்! ஜேலாகன் என்ன ஷெUய்வான்? இந்X உலகத்திஜேல நாம் ஏன் பிறந்ஜேXாம்? 
அதிலும் இப்படிப்பட்� முரட்டு ஆUாமிக்குப் பிறந்ஜேXாஜே=, என்ன ஷெUய்வது? அந்X வனிXாவி�த்திஜேல 
நாம் ஏன் இவ்வTவு ஆடைU டைவத்ஜேXாம்? அவஜேTாடு இவ்வTவு ஜேநU=ாக இருந்து விட்டு, இப்ஜேபாது 
அவடைTக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்T முடிEாது என்று கூறினால் அவள் என்டைன என்னஷெவன்று 
நிடைனப்பாள்? எப்படி அவளுக்குத் துஜேராகம் ஷெUய்வது? ஷெபண்பாவம் ஆகாஜேX? அவடைTப் பார்த்Xால் 
இப்படி இருக்கிறது இந்Xக் கிழவஜேனா வனிXாடைவக் கலிEாணம் ஷெUய்துக் ஷெகாண்�ால் நான் தூக்குப் 
ஜேபாட்டுக் ஷெகாண்டு ஷெUத்து விடுஜேவன் என்று மிரட்டுகிறான்; பிடிவாXக்காரன், ஷெUான்னபடி 
ஷெUய்துவிடுவான். இந்Xச் Uங்க�த்துக்கு நான் என்ன ஷெUய்ஜேவன்? என்று எண்ணி ஜேலாகன் துக்கித்Xான். 
வனிXா=ணி பார்த்Xாள். “சீ! நம்=ால் அவருக்குக் ஷெகட்� ஷெபEரும், Xகப்பனாரின் விஜேராXமும் 
ஏற்படுவXா?” என்று நிடைனத்து, ஜேலாகடைனச் Uந்தித்து, “கண்ணா! எனக்கு நீஜேர உயிர், Xங்களுக்கு 
நான்Xான் உயிர், நம்மிருவடைரயும் பிரிக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று உம் Xகப்பனார் Xடைலகீழாக நிற்கிறார். 
என்னால் உ=க்கு இந்Xச் Uங்க�ம் ஏற்பட்�து. என்டைன =றந்து விடுங்கள் ஜேவஜேறார் ஷெபண்டைணக் 
கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாண்டு சுக=ாக இருங்கள். நீங்கள் சுக=ாக இருப்படைXப் பார்ப்பஜேX எனக்குப் 
ஜேபாதும். அதுஜேவ, எனக்குச் Uந்ஜேXாஷம்” என்று கூறி அழுXாள். அவடைTக் கட்டிப் பிடித்துக் ஷெகாண்டு 
ஜேலாகன், “என்ன வார்த்டைX கூறுகிறாய் வனிXா! உன்டைனத் Xத்Xளிக்கவிட்டு நான் ஜேவஜேறார் ஷெபண்டைண 
=ணம் ஷெUய்து ஷெகாள்வXா? முடிEஜேவ முடிEாது. ஷெகாஞ்Uகாலம் ஷெபாறுத்துக் ஷெகாண்டிருப்ஜேபாம். 
கிழவனின் =னம் இரங்கா=லா ஜேபாகும். பார்க்கலாம்” என்று U=ாXானம் கூறினான். கிழவனின் =னம் 
=ாறவில்டைல; ஜேலாகனும் இணங்கித் தீரஜேவண்டிEXாயிற்று; =ணப்பந்Xலிஜேல ஜேலாகன் அழுXான். அஜேX
ஜேநரத்தில் =ல்லிடைகச் ஷெUடிக்கு நீர் வார்த்துக் ஷெகாண்ஜே� வனிXா அழுXாள். வனிXா வாழ ஜேவண்டி 
இ�த்திஜேல, கனகா குடிபுகுந்Xாள்.

Xகப்பானாரின் பிடிவாXத்டைX =ாற்ற முடிEாX ஜேலாகன் =ணம் ஷெUய்து ஷெகாண்� கனகா, நல்ல 
ஷெபண்Xான் என்றாலும் அவனுக்கு அவளி�ம் ஷெகாஞ்Uமும் பிரிEம் இல்டைல. அவளுக்கும் 
அடைXப்பற்றிE கவடைல இல்டைல. குடும்பத்டைX ந�த்தி வருவதிஜேல, அக்கடைற காட்டி வந்Xாள்; 
ஜேலாகனுக்கு ஜேவண்டிE உபUாரங்கடைTக் குடைறவறச் ஷெUய்துவந்Xாள். இவ்வTவும் அவனுடை�E 
காXடைலப் ஷெபற ஜேவண்டுஷெ=ன்ற ஜேநாக்கத்து�னல்ல. அவடைனப் ஷெபற்றுவிட்� பிறகு அவனுடை�E 
அன்பு எXற்கு என்ற விசித்திர=ான வாXம் புரிந்Xாள் கனகா. வனிXா=ணி, Xனது காXடைல =றக்க 
=றுத்துவிட்�ாள். அவளுடை�E குறுகுறுப்பான பார்டைவக்கும், சுறுசுறுப்புள்T சுபாவத்துக்கும் பலிEான
எத்XடைனஜேEா ஆ�வர், ஜேலாகன் ஜேவறு ஷெபண்டைணக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாண்�Xால், Xங்களுக்கு 
வனிXா கிடை�ப்பாTா என்று எண்ணி அவள் எதிஜேர நின்று இளிப்பர். ஆனால் வனிXா, =ணஷெ=ன்றால் 
Xான் ஏற்கனஜேவ, =ண=ாகிவிட்�ஜேX. =ணஷெ=ன்றால் ஜே=T XாTத்ஜேXாடு =ாடைல =ாற்றிக் 
ஷெகாள்வதுXனா? =னம் ஒன்றுபட்� பிறகு, =ணஷெ=ன்ற U�ங்கு ஜேவறு ஜேவண்டு=ா?” என்று கூறுவாள் 
அவளுடை�E பிடிவாXத்டைXக் கண்டு பலரும் ஆச்UரிE=டை�ந்Xனர் வனிXாவின் ஜேபாக்கு, ஜேலாகனுக்கு 
வருத்Xத்டைX அதிகப்படுத்திற்று. அவன் என்ன ஷெUய்வஷெXன்று ஷெXரிEாது திடைகத்துக் 
ஷெகாண்டிருக்கடைகயிஜேல கனகா கருவுற்றாள். ஒருஷெபண் குழந்டைX பிறந்Xது. ஆனால் கனகா இறந்து 
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விட்�ாள். அந்நாட்டு வழக்கம்ஜேபால் கணவன் துக்கம் காக்கும் U�ங்கு நடை�ஷெபற்றது. சில வாரங்கள் , 
உற்றார் உறவினர், ஜேலாகனுக்கு ஆறுXல் கூறினர். துக்கம் ஷெகாண்�ாடும் U�ங்கின் கடை�சி நாTன்று 
அந்X நாட்டுப் பழக்கத்தின்படி எல்ஜேலாரும் குடித்து விட்டு உருண்�னர். இந்Xச் Uள்டைT எப்ஜேபாது 
முடியும் என்று காத்துக் ஷெகாண்டிருந்X ஜேலாகன், குடிஷெவறி ஷெகாண்� பந்துக்கள், வீட்டிஜேல அலுத்துக் 
தூங்கிE பிறகு, ஜேநஜேர வனிXாவின் வீட்டுக்குச் ஷெUன்றான், அவடைனக் கண்�தும் வனிXா, ஜேகாஷெவன 
அழுXாள். “கண்ணா! உ=க்கு இப்படிப்பட்� கஷ்�ம் வரலா=ா? கலிEாண=ாகி ஒன்றடைர வருஷம் 
ஆகவில்டைலஜேE; இXற்குள் இந்X விபத்Xா? உ=து =னம் என்ன பாடுபடும்? அந்Xச் சிறு குழந்டைXயின் 
நிடைலடை=டைE எண்ணினாஜேல, =னதிஜேல ஷெநருப்பு விழுகிறது” என்று வனிXா கூறிக்ஜேகட்� பிறஜேக, 
ஜேலாகனுக்கு Xன் வாழ்க்டைகயிஜேல உண்டை=யிஜேலஜேE ஷெபரிE விபத்து ஜேநரிட்�து என்ற கவனம் வந்Xது. 
வனிXாவின் கண்ணீருக்குத் துடைண ஜேவண்டும் என்பXற்காக, ஜேலாகனும் Uற்று அழுXான்; வனிXாடைவத் 
ஜேXற்றினான்.

“கனகா நல்லஷெபண், பாவம்! என் Uாபந்Xான் அவடைTச் Uாகடித்துவிட்�து.”

“உன் Uாப=ா? நீ ஒருவனுக்கு =றந்தும், தீங்கு நிடைனக்க =ாட்�ாஜேE,ஜேXஜேன!”

“தீங்கு நிடைனக்கவில்டைல; நான் இருக்க ஜேவண்டிE இ�த்திஜேல, அவள் உலவினது எனக்கு ஜேவXடைனEாக
இருந்Xது.

ஜேகாபத்Xால் காXகி, கள்ளி என்று கனகாடைவ நான் டைவX துண்டு. அXன் பEனாகத்Xான், பாவம் அவள் 
இறந்துவிட்�ாள்.

“டைபத்திEக்காரத்Xன=ான ஜேபச்சு! வனிXா! வீண் வார்த்டைX ஜேவண்�ாம். நாடைTக் காடைலயிஜேல நான் உன் 
Xகப்பனாரி�ம் வரப்ஜேபாகிஜேறன். ஷெபண் ஜேகட்க!”

“இடைX என்னி�ம் ஷெUான்னால் எனக்கு ஷெவட்க=ாக இருக்காXா, கண்ணா!”

“வனிXா! நாமிருவரும் ஒருவருக்காக =ற்ஷெறாருவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்ஜே�ாம். நாம் =ணம் ஷெUய்து 
ஷெகாள்வடைXத்Xடுத்X என் Xகப்பானாரும் இறந்துவிட்�ார். நீ உலவ ஜேவண்டிE =டைனயிஜேல இருந்X 
கனகமும் கல்லடைற ஷெUன்றாள். ந=து வாழ்வு இனிப் புதிEXாக ஆரம்ப=ாகப் ஜேபாகிறது. XரிUாகக் கி�ந்X
நிலத்திஜேல இனிப் பச்டைUப் பயிர்! வறண்� ஆற்றிஜேல இனிக் குளிர்ந்X நீஜேராட்�ம்!”

“Uரி, Uரி! கனகாவுக்கு துஜேராகம் ஷெUய்X நான் இனி அவள் குழந்டைXடைE, என் குழந்டைXஜேபால் கவனித்துக் 
ஷெகாண்�ால்Xான் கனகாவின் ஆவி திருப்தி அடை�யும். அXற்காகவாவது, நான் உம்டை=க் கல்Eாணம் 
ஷெUய்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும்.”

பிரிந்Xவர் கூடினால் ஜேபUவும் ஜேவண்டு=ா! ஜேபச்சு ஷெகாஞ்U ஜேநரம்! பிறகு படைழE விடைTEாட்டுகள். 
வனிXா வாழ்வு துலங்கி விட்�து. ஜேலாகனுக்கும் அப்படிஜேE!

=றுதினம் வனிXாவின் Xகப்பனாரி�ம் ஜேலாகனும், சில ஷெபரிEவர்களும் ஷெபண் ஜேகட்கச் ஷெUன்றனர். ஊர் 
முழுவதும் ஷெXரியும் வனிXாடைவத்Xான் ஜேலாகன் கல்Eாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்Tப் ஜேபாகிறான் என்று. 
இருந்Xாலும் Uம்பிரXாEப்படி ஷெபண் ஜேகட்கச் ஷெUன்றனர். ஜேலாகனுக்குப் ஷெபண் Xர கUப்பா, வனிXாவின் 
Xந்டைXக்கு! வாலிபன், உடைழப்பாளி. ஏடைழகளி�ம் உள்Tன்பு ஷெகாண்�வன் ஜேலாகன். அவனுக்குப் 
ஷெபண்Xர =றுக்க முடியு=ா? =னம் வரு=ா? ஆனால் அந்X முசுடு முணுமுணுக்க ஆரம்பித்Xது ஜேகட்� 
ஜேலாகனின் =னம் பXறிற்று.

“ஏன் =ா=ா! என் Xகப்பனார்Xான் ஒரு கர்நா�கம் முடைறயில்டைல என்று கூறி, முன்பு Xடுத்துவிட்�ார். 
நீங்கள் முணு முணுப்பது ஏன்? வனிXாடைவ எனக்குக் கலிEாணம் ஷெUய்துXர இஷ்�ம் இல்டைலEா?” 
என்று ஜேலாகன் ஷெUாஞ்Uம் ஆத்திரத்து�ன் ஜேகட்�ான்.
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“என் இஷ்�த்டைX Eார் கவனிக்கப் ஜேபாகிறீங்கள்? நீங்கள் இரண்டு ஜேபரும் ஜேUர்ந்துXான் முடிவு ஷெUய்து 
விட்டீர்கஜேT ஒப்புக்குத்Xாஜேன என் Uம்=Xத்டைXக் ஜேகட்க வந்தீர்கள். என்டைனக் ஜேகட்கஜேவ ஜேவண்�ாம்; 
அவள் உண்டு, கலிEாணம் ஷெUய்து டைவக்கும் பாதிரியும் உண்டு. ஜேபா, ஜேபா, வனிXாடைவ இழுத்துக் 
ஷெகாண்டுஜேபா, நான் Xடுத்Xால் நிற்கவா ஜேபாகிறது கலிEாணம் என்று கிழவன் கூறினான்.

“=ா=ா! ஜேவடிக்டைக ஜேபச்சு இருக்கட்டும். என்னி�ம் என்ன குடைற காண முடியும்? நான் வனிXாவுக்கு 
ஏற்றவனல்லவா?” என்று ஜேலாகன் ஜேகட்�ான்.

“Xம்பி! உக்ஷெகன்ன�ா குடைற கூற முடியும். Xங்க=ான குணம். XEாT சிந்Xடைன, எல்லாம்Uரி. ஆனால் 
இந்Xக் கிழவனின் வாடைE =ட்டும் கிTறாஜேX. ஏஜேXனும் ஷெUால்லிவி�ப் ஜேபாகிஜேறன் என்று கிழவன், 
=றுபடியும் படைழEபடி இழுப்பு�ன் ஜேபசினான் 

“இஜேXா பார்! =ா=ா! உ=க்கு இஷ்�மில்லாவிட்�ால், எனக்கு வனிXா ஜேவண்�ாம்” என்று 
ஜேகாபத்ஜேXாடு ஜேலாகன் கூறினான். கிழவனுக்குக் ஜேகாபம் பிறந்து விட்�து. “உங்கள் இரண்டு ஜேபருடை�E
நன்டை=டைEயும் உத்ஜேXசித்ஜேX ஷெUால்கிஜேறன். வனிXாடைவக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்T ஜேவண்�ாம்.” 
என்றான் கிழவன்.

“ஏன்?” என்று இடிமுழக்கம்ஜேபால் ஜேலாகன் கூறினான். 

“இருவரும் ஒஜேரவிX=ான சுபாவக்காரர். ஜேUர்ந்து வாழ முடிEாது. Uக்கிமுக்கிEாகிவிடும். 
வாழ்க்டைகயிஜேல Uண்டை�யும் Uச்Uரவு=ாக இருக்கும். நான் ஷெUால்ல ஜேவண்டுஷெ=ன்று நிடைனத்XடைXச் 
ஷெUால்லி விட்ஜே�ன். இனிஜே=ல் உன் இஷ்�ம், அவள் இஷ்�ம்; எனக்ஷெகாரு நஷ்�மும் இல்டைல. 
கஷ்�ம் உங்களுக்குத்Xான்” என்று கிழவன் கூறினான். ஜேலாகன் சிரித்X சிரிப்பு, U=Eற்கட்டிலிருந்X 
வனிXாவின் ஷெUவிக்குச் Uங்கீX=ாக இருந்Xது.

“என்னஜே=ா என்று பEந்ஜேXன்; எங்கள் இருவரின் சுபாவமும் ஒஜேரவிX=ாக இருக்கிறது என்பதுXானா, 
உங்கள் குற்றச்Uாட்டு! ஜேவடிக்டைகXான் =ா=ா” என்று கூறிவிட்டு =ணம் நிச்UE=ாகிவிட்�து என்று 
தீர்=ானித்து, ஜேலாகன் வீடு ஷெUன்றான். திரு=ணத் ஜேXதியும் குறிப்பி�ப்பட்�து. இடை�ஜேE வனிXா 
ஜேலாகன் =டைனக்குச் ஷெUன்ஜேற வசிக்கலானாள்; வழக்கந்Xான்! வனிXா=ணி, வீட்டிற்குள் நுடைழந்Xதும், 
அந்X வீட்டிற்குள் ஒளி வீUலாயிற்று. ஒழுங்கும், அழகும், ஆனந்Xமும் அந்X வீட்டிஜேல ஏற்பட்�ன. 
அக்கடைறயு�ன் வனிXா குழந்டைXடைEக் கவனித்Xாள், ஜேவடைலக்காரரி�ம் அன்பு�ன் ந�ந்து ஷெகாண்�ாள். 
அந்X வீட்டுக்ஜேக புதிE கடைT பிறந்Xது. இன்பக் கனவு இன்றல்லஜேவா உண்டை=Eானது என்று ஜேலாகன் 
பூரித்Xான். வனிXா குடி வந்Xது அவனுக்கு குதூகல முண்�ாக்கிற்று. வனிXா! வனிXா! என்று ஓEா=ல் 
கூறினான். அவள் ஜேவடைல ஷெUய்யும்ஜேபாது கூ�ஜேவ ஜேவடைல ஷெUய்வான்! அவள் குழந்டைXத் 
Xாலாõ ட்டினால், அவனும் கூ�ச் ஜேUர்ந்து ஆட்டினான். அன்று =ாடைலஜேவடைல முடிந்து வனிXா 
கூ�த்திஜேல வந்து உட்கார்ந்Xாள். “கண்ஜேண!” ஷெகாஞ்சினான் =ாந்ஜேXாப்பிஜேலயும், =டுவருஜேகயும், 
=ாஷெனனக் குதித்ஜேXாடி வந்து, ஜேலாகனின் கழுத்டைX இறுக்குவது ஜேபாலத் Xவழுவிக் ஷெகாண்டு, 
=ரக்கிடைTகளிஜேல உள்T பட்சிகள் பEந்ஜேXாடும்படி, முத்Xமிட்� வனிXா, அன்று ஜேலாகடைன முத்Xமி� 
=றுத்து விட்�ாள். அவன் எவ்வTஜேவா ஷெகஞ்சினான். அவள் ஷெகாஞ்Uமும் Uம்=திக்கவில்டைல. 
“முடிEஜேவ முடிEாது. அவள் ஜேகாபித்து என்டைனச் Uபிப்பாள்” என்று கூறினாள்.

“எவள் ஜேகாபித்துக் ஷெகாள்வாள்?” என்று ஜேலாகன் ஜேகட்�ான். “கனகா” என்று பதிலுடைரத்Xாள் வனிXா. 
“கனகா இறந்துவிட்�ாள். ஆனால், ந=து கலிEாணம் முடிந்X பிறகுXான் அவளுடை�E ஆவி இந்X 
வீட்டை� விட்டுப் ஜேபாகும். கலிEாணம் ஆகும்வடைர இங்ஜேகஜேEXான் ஆவி அடைலந்துக் ஷெகாண்டிருக்கும். 
ஆXனால் இப்ஷெபாது ‘முத்Xம்’ ஷெகாடுத்Xால் ஜேXாஷம்” என்று வாXாடினாள் வனிXா. ஜேலாகனுக்ஜேகா, 
பிர=ாX=ான ஜேகாபம் வந்Xது. “ஒரு முத்Xம் XருவாEா, =ாட்�ாEா? என் மீது ஆடைU இருக்கிறXா, 
இல்டைலEா? ஒஜேர ஒரு முத்Xம் Xர இத்Xடைன பிகுவா?” என்று ஜேகட்�ான். அந்Xப் டைபத்திEக்காரி 
முடிEஜேவ முடிEாது என்று கூறிவிட்�ாள். “Uரி! என் =னதுக்கு நீ ஜேவXடைனடைE உண்�ாக்கினாEல்லவா? 
உன் =னத்டைX நான் புண்ணாக்குகிஜேறன் பார்” என்று கூறி விட்டு ஜேலாகன் ஷெவளிஜேE ஷெUன்றான். வீடு 
திரும்பும்ஜேபாது, குடித்துவிட்டு ஷெவறியு�ன் வந்Xான். வனிXா சிரித்Xாள். இப்படியும் ஒருவன் உண்�ா 
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என்று. ஒவ்ஜேவார் நாளும் ஜேலாகன் இதுஜேபாலஜேவ ஷெUய்E ஆரம்பித்Xான். வனிXாவுக்கு ஜேவXடைன 
உண்�ாயிற்று. “ஒரு முத்Xம் ஷெகாடு, பிறகு நான் படைழEபடி இருப்ஜேபன்” என்றான் அவன். “அதுXாஜேன 
முடிEாது” என்றாள் அவள்.

ஒருநாள் ஜேலாகன், Eாஜேரா சிறுக்கிகடைTயும் வீட்டிற்ஜேக அடைழத்து வந்து அவர்கஜேTாடு ஜேUர்ந்து குடித்துக் 
கூத்Xாடினான். வனிXாவால் ஜேகாபத்டைX அ�க்க முடிEவில்டைல. “நான் எவ்வTஜேவா அ�க்க=ாக, Xக்க 
காரணம் ஷெUால்லியும் ஒரு முத்Xம் Xர முடிEாது என்பXற்காக இவன் இவ்வTவு ஆட்�ம் ஆடுகிறான். 
இவஜேனாடு நாம் வாழ முடிEாது. நம் அப்பா ஷெUான்னது UரிEாக முடிந்Xது. இனி இந்X வீட்டிஜேல ந=க்கு 
ஜேவடைல இல்டைல. அப்பாவி�ம் ஜேபானால் காரி உமிழ்வார். எக்ஜேகஜே�னும் ஷெகடுஜேவாம்.” என்று எண்ணி 
அழுதுஷெகாண்ஜே� அவள், அத்டைX வீடு ஜேபாய்விட்�ாள், ஜேலாகனுக்குத் ஷெXரிEா=ல்அன்றிரவு வழக்கபடி 
ஜேலாகன் குடிக்க =றுபடியும் ஷெவளிஜேE ஷெUன்றான் . விடிEற்கXடைவ வீடு வந்Xான். வீட்டிஜேல வனிXா 
இல்டைல. “வனிXா! வனிXா!” என்று கூவினான். அங்குமிங்கும் ஜேXடினான் Eார்EடைரஜேEா ஜேகட்�ான் 
புலம்பினான். “என்டைனப் ஜேபால் ஒரு முட்�ாள் உண்�ா? ஆக்கப் ஷெபாறுத்Xவன் ஆறப் ஷெபாறுக்கக் 
கூ�ாXா? அவளுக்கு என் ஜே=ல் உயிர். எனக்கும் அப்படித்Xாஜேன ஒஜேர ஒரு முத்Xத்திற்காக இத்Xடைன 
அ=ளிEா? என் கண்=ணி எங்ஜேக ஜேபானாஜேTா? அவள் எனக்கு முத்Xஜே= Xர ஜேவண்�ாஜே=, அவள் 
வந்Xால் ஜேபாதும்” என்று கூறினான், ஓடினான் அவடைTத் ஜேXடி. அஜேX U=Eம் வனிXா “என்டைனப் 
ஜேபாலப் டைபத்திEக்காரி உண்�ா? நான் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்Tப் ஜேபாகும் அவருக்கு ஒரு முத்Xம் 
ஷெகாடுத்Xால்Xான் என்ன? வீண் பிடிவாXம் ஷெUய்ஜேXன். அXனால்Xாஜேன அவர், இப்படிEானார். சீ! 
கனகாவாவது, ஆவிEாவது? அதுஷெவல்லாம் கட்டுக்கடைX! இXற்காகக் காXல் வாழ்வு ஷெகடுவXா?” என்று 
தீர்=ானித்து ஜேலாகனின் வீடு ஜேநாக்கி வந்து ஷெகாண்டிருந்Xாள். இருவரும் ஒஜேர Uாடைலயிஜேல Uந்தித்Xனர். 
அவடைனக் கண்�தும் ஜேலாகன், “வனிXா!” என்று கூவினான். அவள் பாய்ந்ஜேXாடி வந்X Xழுவிக் 
ஷெகாண்�ாள்; ஒன்று, இரண்டு மூன்று என் கணக்கின்றி முத்Xமிட்�படி இருந்Xாள். இருவரின் 
இXழ்களும் Uந்தித்Xஜேபாது இருவரின் கண்ணீரும் கலந்Xன.

“கண்ஜேண ! கலிEாணம் முடியும் வடைரயில் நீ எனக்கு முத்Xஜே= Xரஜேவண்�ாம் நீ வீடு வந்Xால் ஜேபாதும்” 
என்றான் ஜேலாகன்.

“முத்Xம் நித்Xநித்Xம் Xருஜேவன் கண்ணா! நான் ஒரு முட்�ாள். இவ்வTவு சுடைவயுள்T இXடைழ, இத்Xடைன
நாள் சும்=ா விட்டு டைவத்ஜேXஜேன” என்றாள் அவள். சில தினத்திற்குப் பிறகு கல்Eாணம் ந�ந்Xது. 
இருவரும் சுக=ாக வாழ்ந்Xார்கள். இவ்வTவுXான் கடைX” என்று கூறி முடித்Xாள் உத்Xமி.

“UரிEான டைபத்திEங்கள் இரண்டும்�. இது ஒரு கடைXEாம் கடைX” என்று பார்வதி கூறினாள்.

“ஜேபாடி! இடைX அவர் ஷெUான்னஜேபாது எவ்வTவு நன்றாக இருந்Xது ஷெXரியு=ா?” என்று அவUரத்திஜேல 
இரகசிEத்டைX ஷெவளியிட்டு விட்�ாள், உத்Xமி.

“அது Eாரடி, அவர்! ஓஜேகா! உத்Xமி...! விழுந்து விட்�ாEா வடைலயிஜேல! Eாரடி அவர்?” என்று பார்வதி 
ஜேகட்�ாள். “ஒருவருமில்டைல - கூற=ாட்ஜே�ன் - நீ ஜேகலி ஷெUய்வாய்” என்ற வழக்க=ாக ஜேபச்சுகளுக்குப் 
பிறகு உத்Xமி Xனக்கும் நரசிம்=னுக்கும் காXல் உண்�ாகியிருப்படைXக் கூறிவிட்டு. “அவர் ஒரு 
பிரா=ணர்” என்றுடைரத்Xாள்.

பார்வதி, Xன் ஜேXாழியின் முதுடைகத் Xட்டிக் ஷெகாடுத்து, “ஏண்டி உத்Xமி, குட்டுப்பட்�ாலும் ஜே=ாதிரக் 
டைகEால் குட்டுப்படு என்ற பழஷெ=ாழிப்படி பிரம்= குலத்XவடைரஜேE வடைல ஜேபாட்டுப் பிடித்து 
விட்�ாய்! ஷெகட்டிக்காரிXான். பூடைனஜேபால இருக்கிறாய். காரிEஜே=ா பிர=ாX=ானXாக இருக்கிறஜேX!” 
என்று கூறிக் ஜேகலி ஷெUய்Xாள். உத்Xமி உண்டை=யிஜேலஜேE, பார்வதி Xன்டைனப் பாராட்டுகிறாள் என்று 
எண்ணிக் ஷெகாண்�ாள். ஒரு வினாடியிஜேல அந்X எண்ணத்டைXப் பார்வதி ஒழித்துவிட்�ாள்.

“உத்Xமி! எப்படிEடி, அவனி�ம் நீ சிக்கிக் ஷெகாண்�ாய்? குலப் ஷெபருடை=டைEக் கூறி உன்டைன 
ஏய்த்துவிட்�ானா? நான் பார்ப்பனன், ஆகஜேவ வக்கீல் ஜேவடைலயிஜேல, வண்டி வண்டிEாகப் பணம் 
குவியும் என்று கூறி உன் =னத்டைX =Eக்கி விட்�ானா? எடைXக் கண்டு நீ இச்டைU ஷெகாண்�ாய்? 
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இன்ஷெUால்டைலக் ஜேகட்�ா? என்று பார்வதி ஜேகட்கஜேவ, உத்Xமி, “ஏன் நானாகத்Xான் அரி�ம் அன்பு 
ஷெகாண்ஜே�ன். காXலுக்கு ஏXடி Uாதி?” என்று ஜேகட்�ாள். “உண்டை=Xான்; காXலுக்கு Uாதி 
கிடை�EாதுXான். ஆனால், =ற்ஷெறாரு விஷEம் ஷெXரியுஜே=ா உனக்கு? காXலுக்குக் கண்ணும் கிடை�Eாது, 
கண்ணிருந்Xால், நீ அந்Xக் கனபாடிக் கூட்�த்திஜேல நம்பிக்டைக டைவத்திருப்பாஜேEா! ஆனால் பாவம், 
ஜேXனிஜேல விழுந்X ஈ ஜேபாலானாய்! அவனுடை�E பாகுஷெ=ாழி உன்டைன =Eக்கிவிட்�து” என்று பார்வதி 
கூறினாள். அவள் ஜேபச்சு, ஷெவறும் ஜேகலிEாக உத்Xமிக்குத் ஜேXான்றவில்டைல. பரிXாபமும் அவள் குரலிஜேல
ஜேXாய்ந்திருப்பது கண்டு, உத்Xமி ஓரTவு திகில் ஷெகாண்�ாள். =ாXர் சுXந்திரம் - =னஷெ=ாத்X காXல் - 
கலப்பு =ணம் - என்பன பற்றி, அடிக்கடி ஜேபசும் பார்வதி, காXடைலயும் கலப்பு =ண ஜேநாக்கத்டைXயும் ஏன் 
கண்டிக்கிறாள்? நரசிம்=னி�ம் என்ன குற்றம் காண முடியும்? என்று எண்ணினாள்.

உத்Xமியின் உள்Tத்டைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�வள் ஜேபாலப் பார்வதி ஜேபUலானாள். “உத்Xமி! என் கருத்தும் 
சுபாவமும் உனக்கத் ஷெXரியும். நான், Uாதி ஒழிந்X, U=ரUம் நிலவ ஜேவண்டும். காXல் =ணமும் கலப்பு 
=ணமும் ஓங்க ஜேவண்டும் என்னும் ஷெகாள்டைகயுடை�Eவள். ஷெபண்களின் சுXந்திரத்தில் ஷெபரு நம்பிக்டைக 
டைவப்பவள். காXடைல =றுப்பவTல்ல! கலிEாணம் என்பது, கட்டுப்பாட்டின் விடைTவாக இருத்Xல் 
கூ�ாது என்று கூறுபவள் ஆனால் நீ அந்X நரசிம்=டைனக் காXலிப்படைX நான் UரிEான காரிEஷெ=ன்று 
கூற=ாட்ஜே�ன். என் ஷெ=ாழிடைEக் ஜேகட்டு ந�க்கும் நிடைலயில் நீ இருப்பாEானால் நிச்UE=ாக, நீ அந்X 
நரசிம்=டைனக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்Tக்கூ�ாஷெXன்று கட்�டைTயிடுஜேவன்.” என்று ஷெUான்னாள்.

திடுக்கிட்� உத்Xமி, “பார்வதி! உனக்கு நர=சிம்=டைனத் ஷெXரிEாஜேX! நீ அவடைரக் கண்�துமில்டைலஜேE. 
அவரி�ம் உனக்குத் துஜேவஷம் வTரக் காரணம் என்ன?” என்று ஜேகட்�ாள். “நான் நரசிம்=டைனக் 
கண்�தில்டைல. அவன் ஷெUார்ண, காந்X ரூபனாக இருக்கலாம். அவனுடை�E குணம் கூ�த் Xங்க=ாக 
இருக்கக்கூடும். அடைவ பற்றி எனக்கு அக்கடைற இல்டைல. அவனு�ன் வாழக் கருதும் உனக்கல்லவா 
அந்Xக கவடைலஷெEல்லாம்? இன்று UமுXாEம் உள்T நிடைலயிஜேல, நீ எந்X நரசிம்=டைனக் 
காXலிக்கிறாஜேEா, அவனுடை�E குலத்தின் இEல்பு உள்T நிடைலயிஜேல, நீ கனவு காணும் அந்Xக் கலப்பு 
=ணம், கலக்க =ண=ாகஜேவ முடியும் என்பது என் எண்ணம். நீஜேEா என் வாXத்டைXக் ஜேகட்டுச் சிரிப்பாய் 
என்பது திண்ணம். பரிஜேUாXடைன பல புரிE காXல் ஒரு வீண் விடைTEாட்�ல்ல. ஷெநருப்பு�ன் 
விடைTEா�க் கூ�ாது. எனஜேவ, திடீஷெரன உனக்குக் காXல் =Eக்கம் உண்�ாகியிருந்Xால், Uற்று ஆர அ=ர, 
உன் நிடைலடைEயும், அவன் நிடைலடைEயும் ஜேEாசித்து ஒப்பிட்டுப் பார். அவனுடை�E நடிப்டைப =ட்டும் 
கவனித்து வி�ாஜேX. நிடைனப்பு என்ன என்படைXயும் கண்டு ஷெகாண். வீணாக வாழ்க்டைகயிஜேல, 
விUாரத்டைXத் ஜேXடிக் ஷெகாள்TாஜேX” என்று பார்வதி ஜேபUக் ஜேகட்� உத்Xமி, “ஏண்டி பார்வதி! Xாய்க் 
கிழவிகடைTப் பற்றி நாவல்களிஜேல படித்திருக்கிஜேறன். உன் ஜேபச்சு, அந்Xக் கிழங்கள் ஜேபசுவது 
ஜேபாலிருக்கிறஜேX. குல=ாம், UாதிEாம்! காXல் எனும் பரிசுத்Xத் தீயின் முன்பு இந்Xப் ஜேபXம் 
பஸ்மீகர=ாகும். ஷெவறும் ஏட்டுச் சுடைரக்காEாக இருக்கிறாஜேE, வாயில் ஈ நுடைழவது கூ�த் ஷெXரிEா=ல் 
காXடைலப் பற்றிப் ஜேபசிவந்X உனக்கு நான் ஒரு பார்ப்பனடைரக் காXலராகப் ஷெபற்று இருப்பது தூக்கி 
வாரிப் ஜேபாடுவாஜேனன். அடைX நீ கண்டிக்கலாஜே=ா? Eாராவது ஜேகட்�ால், டைக ஷெகாட்டிச் சிரிப்பார்கள். நீ 
ஏஜேXா நவநாகரிக நங்டைக என்று நான் நிடைனத்ஜேXன். நீ சுத்Xப் படைழE பUலி; கர்நா�கம்” என்று கூறிக் 
ஜேகலி ஷெUய்Xாள்.

“உத்Xமி! இடைXக்ஜேகள், எனக்குப் பார்ப்பன குலத்Xவர் நாகரிகஜே=ா, நவயுக நடை�யுடை� பாவடைனகஜேTா, 
ஷெXரிEாXவர்கஷெTன்ற எண்ணம் கிடை�Eாது. அந்Xக் குலத்Xவர்Xான் அடைவகடைTத் திறம்ப�ச் ஷெUய்வர். 
U=ரU ஞானம் அவர்களுக்கு நன்றாகத் ஷெXரியும். ஷெXரிவது =ட்டு=ா? U=ரUஞான ஜேபாXகர்கTாகவும், 
அவர்கள் திகழ்வர். ஆனால் எல்லாம் ஜேபச்UTஜேவாடு நின்றுவிடும். அXற்குக் காரணம், ஷெகாஞ்Uம் 
ஜேEாசித்Xால் ஷெXரிந்துவிடும். அவர்கள் Xங்டைகடைT உEர்குலஷெ=ன்று UமுXாEம் ஒப்புக் ஷெகாள்வXால் 
சுகஜேபாகிகTாக வாழ முடிகிறது. உடைழக்க ஜேவண்டிE நிர்ப்பந்Xமின்றி வாழ முடிகிறது. =ற்ற 
குலத்Xவன் Xன் முன்பு =ண்டியிட்டு நிற்கவும், Uாமி என்று அடைழக்கவும், ஜே=ாட்Uத்திற்கு 
வழிகாட்டுங்கள் என்று ஜேவண்டிக் ஷெகாள்Tவும், அXற்காகப் பணம் Xந்து =ரிEாடைX ஷெUலுத்Xவும், 
நிடைலடை= இருக்கக் கண்�பின், அவர்கள் அடைX இழக்க இடைUவார்கTா? கள்Tனுக்குக் கூ�த் Xனக்குக் 
கிடை�த்X ஷெபாருடைT இழந்துவி� =னம் வருவதில்டைலஜேE! ஷெகாண்� கணவடைனக் திண்�ா� விட்டுக் 
ஷெகால்டைலப் புறத்தின் வழிEாகக் கள்Tப் புரு�டைனச் ஜேUர வருபவடைT அந்Xச் ஜேUார நாEகன், 
‘அவடைனப் பார்த்துச் சிரித்XாEாஜே=? இவனு�ன் ஜேபசினா Eாஜே=? என்று அதிகாரம் ஷெUய்து 
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ஆர்ப்பரிப்பானாம். கணவனுக்குத் துஜேராகம் ஷெUய்X அந்Xக் காXகி அன்பு�னிருக்கும் புருஷடைன ஆட்டிப்
படை�க்கும் அந்X அ�ங்காப்பி�ாரி ஜேUார நாEகனுக்கு அ�ங்கி ஒடுங்கி ந�ப்பாTாம். அதுஜேபால 
இருக்கிறது UமுXாEம். எந்Xக் குலம், ஷெUருக்கு�ன் வாழுகிறஜேXா, அXனி�ம் பEபக்தியு�ன் பாடுபடும் 
கூட்�ம் அ�ங்கி ந�க்கிறது. =ற்ற Eாடைர ஜேவண்டு=ானாலும் =ரிEாடைXக் குடைறவாகவும், 
==டைXயு�னும், ந�த்தும் ஜேபர்வழிகள், அந்Xப் பார்ப்பனக் குலத்தி�ம் =ட்டும் பக்தி விசுவாUத்து�ன் 
ந�ந்து ஷெகாள்வடைX நீ கண்�தில்டைலEா? இவ்வTவு உEர்டைவ எப்படி அந்Xப் பார்ப்பன இனம் 
விட்டுவிடும்! அடைX ஜேEாசித்ஜேX நான் ஷெUால்லுகிஜேறன், நீ அந்X நரசிம்=னி�ம் நம்பிக்டைக ஷெகாள்TாஜேX 
என்று. இது என் கருத்து. உன் கருத்ஜேXா, இந்ஜேநரம் பாலில் ஜே=ார்த்துளி பட்�து ஜேபால் 
திரிந்துவிட்டிருக்கும். ஷெXளிவு இருக்காது. கண் ஷெநளிவுக்குக் கட்டுப்பட்டு விட்�ால் பிறகு =னத்டைX ஒரு
நிடைலக்குக் ஷெகாண்டு வருவது எளிXல்ல என்பது எனக்குத் ஷெXரியும். என்றாலும் என் சிஜேநகிதி 
என்பXற்காக இவ்வTவும் கூறிஜேனன். இனி உன் இஷ்�ம்” என்று கூறினாள்.

உத்Xமி நரசிம்=னுக்காகப் பரிந்து ஜேபசிEது�ன் அவனி�ம் குலச்ஷெUருக்ஜேகா, Uாதி அகம்பாவஜே=ா, ஒரு 
துளியும் கிடை�EாஷெXன்றும், U=ரUத்திஜேல அவனுக்கு மிக்க ஜேவட்டைக உண்ஷெ�ன்றும், அவனுடை�E 
காXல் தூய்டை=EானஷெXன்றும், எடுத்துக் கூறினாள். பித்Xம் Xடைலக்ஜேகறிவிட்�து என்று பார்வதி 
தீர்=ானித்Xாள். கிருஸ்துவ =ார்க்கத்டைX விட்டுவி� ஜேவண்டும் ஷெ=ன்றும், பிறகு கலிEாணம் ஷெUய்து 
ஷெகாள்Tத் Xடை�யில்டைல என்றும் நரசிம்=ன் கூறினXாக உத்Xமி கூறினாள். பார்வதி ஏற்பாடு பூராவும் 
ந�ந்ஜேXறி விட்�து. இனி உத்XமிடைEத் Xடுக்க முடிEாது என்று தீர்=ானித்Xாள். உத்Xமி, பார்வதிக்குப் 
பார்ப்பனனி�ம் அனாவசிE=ான ஷெவறுப்பு இருப்பXாஜேலஜேE, அம்=ாதிரி ஜேபசினாள் என்று 
தீர்=ானித்Xாள். நரசிம்=ஜேனா, ஆரிE U=ாஜிகடைT ஜேநUம் பிடித்து, சுத்தி =ார்க்க சூத்திரங்கடைTக் 
ஜேகட்�றிந்Xான்.
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பகுதி - 9

ஜேகரT சுந்Xரிகளு�ன் ந�னக் கடைலயின் ஜேநர்த்திடைEப் பார்த்திபன் கண்டு ஆனந்தித்துக் 
ஷெகாண்டிருந்Xான். கனக UஜேபUர் அந்Xச் சுந்Xரிகளின் சுழலும் கண்களுக்குக் ஷெகண்டை�டைE ஒப்பிடுவXா, 
அXற்குரிE கவிடைX என்ன, அந்Xப் புலவரின் வர்ணடைனக்கும் =ற்ஷெறாரு புலவரின் வர்ணடைனக்கும் 
உள்T Xார Xம்மிEம் என்ன, என்ற ஆராய்ச்சியிஜேல ஈடுபட்டு, அக=கிழ்ந்து கி�ந்Xார். ‘Uாறு ந=க்குச் 
Uக்டைக ரசிகருக்கு’ என்று பார்த்திபன் கூறிக் ஷெகாள்Tவில்டைல. ரசிகர் ஜேகட்கும் ஏடுகடைTத் Xருவித்துக் 
ஷெகாடுத்து விட்�ான். அவர் கல்வியிஜேல கருத்டைXகச் ஷெUலவிட்�ார். பார்த்திபனின் அலுவலிஜேல ஒரு 
புள்ளி =ட்டுஜே= பாக்கி. ஆனால், இருவரில் ஒருவருக்கும் அலப்புத் ஜேXான்றவில்டைல. அலுப்பு அந்X 
ஆ�லழகிகளுக்குத்Xான்! ரசிகரின் கண்கள், ஒருபுறம் Xாக்க, ஆசிரிEரின் கண்கள் =ற்ஜேறார் புறம் Xாக்க, 
ஆடியும் பாடியும் ஆ�லின் ஷெபாருடைT விTக்கியும், பா�லுக்ஜேகற்ற “பாவம்” ஷெXரிந்தி�ச் ஷெUய்தும், இரு
ரசிகருக்கும் =னம் ஜேகாணாது ந�ந்துஷெகாள்T அவர்கள் பட்�பாடு அதிகந்Xான்!! காணக் காண ஆவல் 
அதிக=ாகுஜே=ஷெEாழிEக் குடைறEக் காணாஜே=. ந=து நாட்டுக் கடைலச் ஷெUல்வம் அபார=ானது. 
=ாநிலத்திஜேல முXலி�ம் ஷெபற ஜேவண்டிEது; இல்லா=லா, நாXஜேன நர்த்Xனக்ஜேகாலம் பூண்�ார். 
நாராEணஜேன ஜே=ாகினி வடிஷெவடுத்Xார் என்று கூறிக் கனகUஜேபUர் பூரித்Xார். “உண்டை=Xான்! ஆ=ாம்!! 
என்று பார்த்திபன் ஆஜே=ாதித்Xான். ஜேவறு பல ரUங்கடைT =னத்திஜேல Xதும்ப விட்டுக் ஷெகாண்டு.

கXகளியின் பEனாக, கனவு Eாவும் பலிX=ாகா=ல் ஜேபாகுஜே= என்ற கவடைலEால் வாடிE கு=ரகுருபரர், 
கடிXம் பல எழுதினார், பார்த்திபனுக்கு. முXலிரண்டு கடிXங்களுக்குப் பதிலாவது கிடை�த்Xது; பிறஜேகா 
அதுவுமில்டைல. Xந்தியும் ஷெகாடுத்Xார், ஷெ0Eாவுக்கு 0ுரம் என்று. பார்த்திபனுக்குத் ஷெXரியும், 
ஷெ0Eாவுக்குக் காய்ச்Uல் வருஷெ=ன்று ஒரு ‘ஷெUக்’ ஷெகாடுத்Xால் ஜேநாய் குண=ாகிவிடும் என்ற 
நம்பிக்டைகயுண்டு. எனஜேவ பார்த்திபன் கடைலயின் அடைணப்பிஜேல இன்னும் சில நாட்கள் இருப்பது 
என்று துணிந்துவிட்�ான். குருக்கள் இனிச் சும்=ா இருக்கக் கூ�ாது என்று எண்ணி, ஷெ=ள்T 
ஆலாலசுந்Xரருக்குக் ஜேகரT நாட்டுக் கடைXடைEக் கூறலானார். ஆலாலசுந்Xரர், ஜேகரTம் ஷெUன்றால் 
பார்த்திபன் அவவி�த்டைX விட்டுப் புறப்பட்டு வருவான் என்பது குருக்களின் கருத்து. பார்த்திபன், 
ஜேகரTத்திஜேல கXகளி ந�னத்டைXக் கண்டு காசு இழந்து வருகிறான் என்று கூறினால், ஆலாலசுந்Xரரின் 
முகம் கடுக்குஜே=ஷெEாழிE ஜேகாரிE பலன் கிட்�ாது. எனஜேவ குருக்கள் அந்Xச் ஷெUய்திடைEக் கூறா=ல், 
ஆலாலசுந்Xரருக்குப் பிரிE=ான ஜேவஷெறார் ஷெUய்திடைEத் Xந்திர=ாகக் கூறினார். காUாடைU பிடித்X அந்X 
ஜேலாபியின் சுபாவம் கு=ரகுருபரருக்கு நன்கு ஷெXரியு=ல்லவா?

“என்ன அநிEாEம், ஷெXரியுஜே=ா? பாக்கு விடைல ஏறிக் ஷெகாண்ஜே� ஜேபாகிறது.”

“பாக்கு விடைல ஏறிவிட்�து ஒரு பிர=ாX=ான விஷE=ா? ஓய்! குருக்கஜேT, ஏஜேXா ஷெபரிE பூகம்பம் 
ஏற்பட்டு விட்�ாற்ஜேபால அலறுகிறீஜேர இXற்கு. எந்Xச் Uா=ானின் விடைலXான் ஏறவில்டைல?”

“மிராசுXாரவாளுக்கு, வீடைU நாலு ரூபாய்க்கு விற்றால் Xான் என்ன? நாற்பது விற்றால்Xான் என்ன? 
நம்டை=ப் ஜேபான்றவர்களுக்குச் ஷெUால்லுங்ஜேகா, ஒரு வாரத்திற்குள்ஜேT பாக்கு விடைல, ஒன்றுக்கு 
இரண்�ாகி விட்�து. Eாஜேரா ஒரு ஜேUட், 5000 மூட்டை� பாக்கு ஸ்�ாக் ஷெUய்து டைவத்திருந்Xான். மூட்டை� 
ஒன்றுக்கு 50 ரூபாய் இலாப=ாம். 5000 மூட்டை�க்கு என்ன இலாபம் கிடை�த்Xது பாருங்கஜேTன்.”

இந்Xப் ஜேபச்சு ந�ந்Xதும் ஆலாலசுந்Xரம் கணக்குப் ஜேபாட்�ார். XடைலடைE அடைUத்Xார் 5000 ஙீ 50 என்று 
ஷெபருக்கினார்! 2,50,000 என்படைX எண்ணினார். அவரால் Xாங்க முடிEவில்டைல. இவ்வTவு ஷெபரிE 
ஷெXாடைகடைE எவஜேனா ஒருவன் அடித்துக் ஷெகாண்டு ஜேபாவது. அ��ா! =ார்கட்டிஜேல விடைல 
ஏறப்ஜேபாவது ஷெXரிந்து, நாம் அந்Xப் பாக்கு மூட்டை�கடைT ஸ்�ாக் ஷெUய்திருந்Xால், இலாபம் ந=க்குக் 
கிடை�த்திருக்குஜே= என்று எண்ணிப் ஷெபருமூச்ஷெUறிந்Xார். அந்Xப் ஷெபரும் பணம் Xன் டைகயிலிருந்து 
Eாஜேரா வழிப்பறி ஷெகாள்டைTக்காரன் அடித்துக் ஷெகாண்டு ஜேபாய்விட்�Xாகஜேவ எண்ணி 
ஆEாU=டை�ந்Xார். ஜேபானது ஜேபாகட்டும். இப்ஜேபாXாவது ஒரு ‘Uான்ஸ்’ பார்க்க ஜேவண்�ா=ா? என்று 
ஜேEாசித்Xார்.
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“பாக்கு விடைல இன்னமும் ஏறுஜே=ா?” என்று ஜேகட்�ார்.

“ஆ=ாம், அXனால்Xான் அடைரவீடைU வாங்கிவரச் ஷெUன்றவன் இரண்டு வீடைUEாக வாங்கிக் ஷெகாண்டு 
வந்துவிட்�ான். நான் என்ன பித்துக்குளிஜேEா! அந்Xச் ஜேUட்Xான் =லபார் ஜேபாயிருக்கானாஜே=!” என்று 
குருக்கள் கூறினார்.

“=லபாருக்கா?” என்று ஜேகட்�ார் மிராசுXாரர்.

“ஆ=ாம், அங்குXாஜேன பாக்கு விஜேUஷம். =லிவு அங்கு ஏராT=ாக வாங்கப் ஜேபாயிருக்கான் =ார்வடி. 
நம்பவாளுக்கு ஏது இந்X ஜேEாUடைன?” என்று பரிXாபப்பட்�ார் குருக்கள்.

“ஜேEாUடைனயில்லா=ஷெலன்ன? நம்= ஜேபாறாX ஜேவடைT, பாக்கு ஸ்�ாக் ஷெUய்X பிறகு விடைல 
இறங்கிவிட்�ால் என்ன ஷெUய்வது என்று பEமிருக்கு பாருங்ஜேகா. நூறு இருநூறா? இலட்Uக்கணக்கிஜேல 
நஷ்�ம் வருஜே=. =ார்க்ஷெகட் விழுந்து விட்�ால்” என்று மிராசுXாரர் கூறினார்.
“ஆ=ாம் நஷ்�த்டைX எதிர்பார்த்துத்Xாஜேனா ஒரு விEாபாரம் ஆரம்பிப்பா? இலாபம் வந்Xால் இலட்Uக் 
கணக்கில் வராஜேXா? அந்Xச் ஜேUட்டுக்கு 5000 மூட்டை�க்கு மூட்டை� ஒன்றுக்கு 50 ரூபாய் வீXம் எவ்வTவு 
இலாபம் கிடை�த்Xது பாருங்கஜேTன்” என்று =ந்திர உச்Uா�னம் ஷெUய்Xார்.

அன்றிரவு 5000 ஙீ 50 என்ற ஷெபருக்கஜேலXான் ஆலாலசுந்Xரருக்கு! அXன் பலனாக, ஒரு புதிE ஷெரயில்ஜேவ 
அட்�வடைணப் புத்Xகம் வாங்கிவிட்�ார். =டைலEாT நாட்டுக்குச் ஷெUல்லத் தீர்=ானித்து விட்�ார். 
குருக்கள் Xனது திட்�ம் நிடைறஜேவறுவது கண்டு களித்Xார்.
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பகுதி - 10

“வாடி Uாப்பி�, =ணி என்ன ஷெXரியு=ா?”

“பார்வதி, என்டைனத் ஷெXாந்திரவு ஷெUய்EாஜேX. எனக்குப் பசிஜேE இல்டைல.”

“பசி இல்டைலEா! அடி! இந்X நிடைல=ட்டும் உலகிஜேல ஏற்பட்டுவிட்�ால், Uண்டை� Uச்Uரவு எதுவும் 
இராது. பசியில்டைலEாம் பசி! ஒரு நாள் உணடைவ ஒழிஷெEன்றால் ஒழிEாய் என்ற பாட்டி ஷெ=ாழி 
ஷெபாய்Eா? எழுந்திரடி கண்ணல்ல வா! ஷெகாஞ்Uம் Uாப்பிட்டுவிட்டுத் தூங்கு.”

“அப்பப்பா! உன் ஜேராXடைன Uகிக்க முடிEவில்டைலEடி. எனக்குப் பசி எடுத்Xால் Uாப்பி�=ாட்ஜே�னா. 
நான் என்ன குழந்டைXEா, ஜேUாறு ஊட்� ஜேவண்டு=ா, Uந்X=ா=ா காட்� ஜேவண்டு=ா! பசியில்டைல, ஜேபாடி 
என்று ஷெUான்னால்...”

“உன்டைனப் பத்Xடி பிரம்பினால் ஷெகாடுக்கிஜேறனா!”

“அடித்Xால் கூ� ஷெபாறுத்துக் ஷெகாள்ஜேவன்.”

“கடிப்பது =ட்டும் கூ�ாஜேXா? உண்டை=Xான் கன்னத்துக்கு முன்னம் =ருந்திட்டுக் ஷெகாண்�ாEல்லவா?”

“ஜேகலி ஷெUய்EாஜேX பார்வதி. எனக்ஷெகன்னஜே=ா வாய் ஒஜேர கUப்பாக இருக்கிறது. Uாப்பி�ப் 
பிடிக்கவில்டைல.

உத்Xமியின் வாய்க் கUப்பின் காரணம் EாஜேXாஷெவனப் பார்வதி உUாவினாள். பEனின்றி - சின்னாட்கள் 
வடைர ஏஜேXா ஜேநாய்வடைக ஜேபாலும் என்ஷெறண்ணினாள். ஆனால், கUப்பு�ன் கு=ட்�லும்; =Eக்கமும் 
வந்தி�க் கண்�ாள்; உத்Xமியின் விழியிஜேல நீர்த்துளிகள் ஜேXான்றி�வுங் கண்�ாள். பின்னஜேர பார்வதிக்கு 
உத்Xமியின் வாய்க் கUப்பு�ன் உள்Tக் கUப்பும் உ�னிருந்து வருவது ஷெXரிEவந்Xது. இன்பத்டைX அடை�E
எத்Xனிக்கும் உத்Xமிக்குச் சுடைவ கிடை�த்Xது�ன் சூலும் ஏற்பட்�து. வாய்க்கUப்பும் கு=ட்�லும், உணவு 
ஏற்றுக் ஷெகாள்Tாடை=யும், அவற்றின் அறிகுறிகஜேT. ஆரிE U=ா0த்தின் சீரிE ஏற்பாட்டினால் நாம் 
=ணவிடைன முடித்துக் ஷெகாண்�தும், எப்படி எப்படி இருப்ஜேபாம் ஷெXரியுஜே=ா? என்ஷெனன்ன 
விடைTEாட்டுகளிஜேல ஈடுபட்டு =கிழ்ஜேவாம் ஷெXரியுஜே=ா! ந=து இன்பம் எவ்வண்ணமிருக்கும் 
ஷெXரியுஜே=ா! என்று கூறிக் கூறி நாணமும் சிறு நடைகயும் உ�டைல வடைTத்து உள்Tத்டைX ஷெநகிழச் ஷெUய்தி�,
அந்நிடைல எனும் வடைலயிஜேல அந்X நங்டைகடைE நரசிம்=ன் வீழ்த்திவிட்�ான் - வாய்க்கUப்புக்குக் 
காரணம் அதுஜேவ! உத்Xமி மூன்று =ாXக் கர்ப்பம்! க�ற்கடைரக் காXல் கள்Tங்கப�=றிEா உத்Xமியின் 
உள்Tத்டைX ஒடிEச் ஷெUய்து விட்�து.

அவளுடை�E அடைணப்பும் முத்Xமும் கிடை�க்கும் வடைரயிஜேல ஆரிE U=ா0த்டைXப் பற்றியும், 
கலிEாணத்துக்காகக் கிறிஸ்Xவ =ார்க்கத்டைX விட்டு விலவி மீண்டும் இந்துவாக ஜேவண்டு=ன்றும், 
நரசிம்=ன் கூறிக் ஷெகாண்டிருந்Xான், உத்Xமி மீT முடிEாX அTவு Xன்னி�ம் சிக்கிவிட்� பிறகு ஜேவறு 
பாடைஷயிஜேல ஜேபUலானான். “கிருஸ்Xவ =ார்க்கத்திலிருந்து விலகி, சுத்தி ஷெபற்று இந்துவாக நீ 
=ாறினால், உத்Xமி ஒரு கஷ்�ம் இருக்கிறது. நீ கிருஸ்Xவ =ார்க்கத்டைXத் Xழுவிக் ஷெகாள்ளும் முன்பு எந்X 
வகுப்பினஜேTா, அதிஜேலXான் ஜேUர ஜேவண்டும். நீஜேEா, எந்X வகுப்பிஜேல பிறந்Xவள் என்து ஷெXரிEாஷெXன்று
கூறுகிறாய். இது ஒரு Xர்=Uங்க�=ாகி விட்�து” என்று Uாக்குக் கூறலானான். அது ஜேகட்டு உத்Xமி வடித்X
கண்ணீர் உலரு முன்பு “உத்Xமி! ஏஜேXா பிரா=ண குலத்டைXச் சிலஜேபர் பழிக்கிறா. அவா, 
விஷEந்ஷெXரிEாXவாஷெTன்று நான் நிச்UE=ாய்ச் ஷெUால்ஜேவன். ஜேநற்று என் =ா=ா ஆத்துக்குப் 
ஜேபாயிருந்ஜேXன். அவர் =கள், கு=ாரி குமுதினியின் நாட்டிEத்டைXக் கண்ஜே�ன். அப்படிஜேE பிரமித்துப் 
ஜேபாஜேனன். ஏஜேXா ஜேXவஜேலாகத்திஜேல அப்Uரசுகள் ஆடுவாள்னு ஷெUால்றாஜேT, அந்X அப்Uரசுகள் 
ஜேXாற்றுவிடுவா எங்க குமுதினியி�ம், பஜேல ஜே0ார்” என்று ஜேபசினான்.
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“குமுதினி, சின்னப் ஷெபண்ணா?”

“ஆ=ாம், பதிஜேனழு, பதிஷெனட்டு வEதிருக்கும்.”

“அழகா இருப்பாTா?”

“அடைXஜேEன் ஜேகக்கஜேற ஜேபா. =கா ரூபவதிEா இருக்கா. அவமுகத்திஜேல லட்சுமிகடைT 
Xாண்�வ=ாடுவது.”

“அவ புருஷனுக்கு என்ன ஜேவடைல?”

“என்ன ஜேவடைல ஜேவண்டியிருக்கு அவனுக்கு? UXா Uர்வ காலமும் அவஜேTாடு UரU=ாடிண்டிருந்Xாஜேல 
ஜேபாதும். ஜேவறு ஜேவடைலக்குப் ஜேபாகத்Xான் =னம் வரு=ா?”

“ஒரு ஜேவடைலயுமின்றிச் சும்=ாவா இருக்கிறான்?”

“Eார்?”

“குமுதினி புருஷன்”

“அ� டைபத்திEஜே=! அவடைTக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்பவன் அவளி�ம் ஷெUாக்கி விடுவான் 
என்படைXச் ஷெUான்ஜேனன். அவளுக்குத்Xான் இன்னமும் கலிEாணம் ஆகவில்டைலஜேE.”

“ஏடைழவீட்டுப் ஷெபண்ணா?”

“நல்ல ஜேகள்வி ஜேகட்�ஜேபா. என்ஜினிEர் ஜேவXாந்Xாச் Uாரியின் =கள்ன்னா குமுது. ஜேவXாந்Xாச்Uாரி Eார் 
ஷெXரியுஜே=ா? 0ட்0ு U�ஜேகாப்பாச்UாரிEார் Xம்பி! ஷெபரிE இ�ம்ன்ஜேனா? =ாEவரம் பக்கத்திஜேல 
அவாளுக்குப் ஷெபரிE மிராசு இருக்கு. ஜே=ாட்�ர் மூன்று அவா வீட்டிஜேல.”

“அழகு அந்Xஸ்து எல்லாம் இருக்கும் அந்Xப் ஷெபண்ணுக்கு ஏன் இன்னமும் ஒரு இ�ம் 
ஏற்பா�ாகவில்டைல.”

“எப்படி ஆகும்? அவாளுக்குக் குமுதினிடைE, எப்படிEாவது எனக்குத் Xர ஜேவண்டுஷெ=ன்று எண்ணம். 
நான் என்ன ஷெUய்ஜேவன்? அவா, ஜேகட்கும்ஜேபாஷெXல்லாம் முடிEாது முடிEாதுன்னு ஷெUால்
லிண்டு இருக்ஜேகன். உயிடைர வாங்கறா” என்ற உடைரEா�ல் மூலம், Xனக்குக் கலிEாண =ார்க்ஷெகட்டிஜேல 
கிராக்கி இருப்படைXயும் கூறினான். கடை�சியில் ஸ்ரீ0த் நரசிம்=னுக்கும், ஸ்ரீ=தி கு=ாரி குமுதினிக்கும் 
விவாக சுப முகூர்த்Xம் ந�ந்து விட்�து. வாய்க் கUப்பும், உத்Xமிக்கு அதிகரிக்கா=லிருக்கு=ா?

உண்டை= ஷெXரிந்X பிறகு, பார்வதி அதுபற்றி ஜே=லும் விUாரிப்பது உத்Xமியின் உள்Tத்திஜேல ஜேவல் 
புகுத்துவXாகுஷெ=ன்று கருதினாள். விஷEஜே=ா ஷெவளிஜேE ஷெXரிEக்கூ�ாது. ஷெXரிந்Xால் =ானம் ஜேபாகும்; 
மூடி டைவக்கவும் முடிEாது. கரு வTர்ந்து ஷெகாண்டிருக்கிறது! இந்நிடைலயிஜேல, Eாரி�மும் ஜேEாUடைன 
ஜேகட்கவும் முடிEாது. என் ஷெUய்வார்கள். அந்X இTம் ஷெபண்கள்? Xற்ஷெகாடைல Xவிர ஜேவஜேறார் வழியும் 
இல்டைல என்றாள் உத்Xமி! நம்பிக்டைகக் துஜேராகம் ஷெUய்X நEவஞ்Uகன் நரசிம்=னின் ஷெகாடுஞ் ஷெUEடைல, 
=க்கள் =ன்றத்திஜேல கூறி அவடைனப் பழி தீர்க்கலாஷெ=ன்றாஜேலா அச்ஷெUEல் இ�ருண் �ாக்குவது�ன் 
உத்XமிடைEயும் ஊராருக்குக் காட்டி ஷெகாடுப்பது ஜேபாலாகி விடும். ஜேXள் கடிEால் ஜேXம்பவும் பEந்து 
திடைகக்கும் கள்வன் ஜேபான்று இருந்Xது உத்Xமியின் =னம். Xனது நிடைல அறிந்Xால் ஆசிரிடைEத் 
ஷெXாழிடைலயும் அதிகாரிகள் பறித்துக் ஷெகாள்வார். அன்ஜேபாடு Xன்டைன வTர்த்துப் படிப்பீந்து உXவிE 
பாதிரி=ார்களும் படைகப்பர்! பிடைழப்பும் =ானமும் ஜேபாய் இருப்பி�மின்றி அடைலயும் அபடைலEாக 
ஜேவண்டி வருஜே=ா என்றஞ்சி உத்Xமி தீயில் வீழ்ந்X ஜேUEானாள். பருவச் ஜேUட்டை� யிடைன அ�க்க 
முடிEாது இப்பாழ் நிடைல ஷெபற்ஜேறன் என்று Xன்டைனத்Xாஜேன ஷெநாந்து ஷெகாண்�ாள். இனிடை=Eாகப் பாடி
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இடைரடைE =Eங்கச் ஷெUய்யும் பறடைவ ஜேபால, நரசிம்=ன் காXல் கீXம்பாடி கருத்டைXக் ஷெகடுத்X பிறகு 
டைகவிட்�ாஜேன. என்ஜேன அவனுடை�E கல் ஷெநஞ்Uம் என்று கூறிக் கசிந்துருகினாள். இக்கதி Xனக்கு 
ஜேநரி�ாமுன்னம் அவன் என்ஷெனன்ன கூறினான், எவ்வண்ணம் ஆடினான் என்படைX எண்ணிஜேE, வஞ்Uக 
நா�கத்டைX அவன் எவ்வTவு திறம்ப� நடித்Xான் என்பது ஷெXரிந்து ஜேXம்பினாள். அவளுடை�E 
கலக்கத்டைXயும் கண்ணீடைரயும் ஷெபாருட்படுத்Xா=ல் நரசிம்=னின் நEவஞ்Uகத்டைXப் பற்றிச் Uட்டை� 
ஷெUய்Eா=ல், Uமூகம், பழிக்குஜே=ா என்ற பEமின்றி, கரு வTர்ந்து வந்Xது. உட்புறத்திஜேல உலவும் 
கருவின் அறிகுறி ஷெவளிப்புறத்Xால் காண்ஜேபாருக்கு விTங்கும் காலம் கடு ஜேவகத்து�ன் வந்Xது.

“ஒரு காரிEம் ஷெUய் உத்Xமி! ஆறு =ாXத்திற்கு லீவ் எடுத்து ஷெகாள். இருவரும் ஷெவளியூர் ஷெUல்ஜேவாம். 
பிறகு ந�க்க ஜேவண்டிEடைX நான் பார்த்துக் ஷெகாள்கிஜேறன் என்று பார்வதி ஜேEாUடைன கூறினாள். 
எதிர்த்துப் ஜேபசிEXன் விடைTவால் ஜேவXடைனEடை�ந்X உத்Xமி, பார்வதியின் ஜேEாUடைனடைEக் ஜேகட்�தும், 
சிறு குழந்டைXஜேபாலத் Xடைல அடைUத்Xாள். Uம்=Xம் என்ற அவளுடை�E பரிXாபத்டைXக் கண்� பார்வதி, 
உத்XமிடைE அருகில் அடைழத்துத் Xன் மீது Uாய்ந்திருக்கச் ஷெUய்து, ஷெநற்றிடைEத் X�விக் கண்கடைTத் 
துடை�த்து, “கண்ஜேண உத்Xமி! கலங்காஜேX, ஷெநடு நாட்கTாகஜேவ கன்னிப் பருவத்டைX இப்படித் Xான் 
ஆண்கள் சூடைறEாடியிருக்கிறார்கள். ஷெUல்வக் குடியிஜேல இது ந�ந்திருப்பின் பணம் என்னும் 
திடைரயிட்டுப் பக்குவ=ாக இXடைன மூடிவிட்டிருக்க முடியும். பழியும் பEமும் அங்ஜேக அண்� அஞ்சும். 
நாஜே=ா ஏடைழகள்; நம்டை=க் கண்டிக்கவும், இழிவாகப் ஜேபUவும், Uாஸ்திரங்கடைTயும் Uன்=ார்க்கத்டைXயும்
ஜேபாதிக்கவும் பலர் முன்வருவார்கஜேT Eன்றி, இரக்கங் காட்� ஒருவருமும் முன்வர=ாட்�ார்கள். 
ஆடைகயினால் நாஜே=Xான் இXற்குப் பரிகாரம் ஜேXடிக் ஷெகாள்T ஜேவண்டும். நீ பEப்ப�ாஜேX பEந்து இனி 
என்ன ஆகும்? அந்Xப் பாXகனின் ஷெUEடைல =ற. இனி ஆகஜேவண்டிE காரிEத்டைXக் கவனிப்ஜேபாம். நீ 
முXலிஜேல, லீவ் கிடை�க்கும்படி ஏற்பாடு ஷெUய்துஷெகாள்” என்று பரிவு�ன் கூறினாள். வலியுள்T 
இ�த்திஜேல அன்பு�ன் X�விக் ஷெகாடுத்Xால் வலி நீங்காவிட்�ாலுங் கூ�, ஓரTவு நிம்=தி 
இருப்பதுஜேபால், உத்Xமிக்குப் பார்வதியின் ஜேபச்சு எவ்வTஜேவா ஆறுXடைலக் Xந்Xது. இந்Xப் பார்வதியும் 
இல்லாவிட்�ால் Xற்ஷெகாடைல Xவிர ஜேவஷெறன்ன ஷெUய்து ஷெகாண்டிருக்க முடியும். அந்Xப் 
பரிXாபத்துக்குரிE உத்XமிEால்?

EாடைரஜேEனுங் ஷெகாட்டிவிட்� பிறகு ஜேXள் அவன் எப்படி துடிக்கிறான். என்ன =ருந்து ஜேXடுகிறான் 
என்படைXக் காண விரும்புகிறXா? ஜேவடைல முடிந்Xதும் ஜேவறி�ம் ஷெUல்லும். அதுஜேபால, உத்Xமியின் 
வாழ்டைவ வடைXத்X அந்X வன்ஷெனஞ்Uன், அவள் என்ன கதிEானாள் என்படைXயும் எண்ணவில்டைல; 
கு=ாரி குமுதினியி�ம் குலவிக்கி�ந்Xான். அது=ட்டு=ா? அவளி�ம், Xனது வீரதீரப் பிரXாபங்கடைTக் 
கூறுடைகயிஜேல, Xன்னி�ம் எந்X =ாதும் டை=Eல் ஷெகாள்வர் என்று ஷெபருடை= ஜேபசி, உத்Xமியின் 
க�ற்கடைரக் காXடைலயும் கூறினான். Xனது நாEகனின் தீச்ஷெUEடைலக் குமுதினி கண்டிக்கவில்டைல. அது 
Xன் கணவனின் திறடை=க்ஜேகார் அத்Xாட்சி என்று எண்ணிEது�ன், உத்XமிடைEப் பார்த்துப் ஜேபU 
ஜேவண்டும் என்று தீர்=ானித்Xாள்.

லீவ் ஜேகட்க அன்று உத்Xமி, Xடைலடை= ஆசிரிடைE வீட்டிற்குச் ஷெUன்றிருந்Xாள். பார்வதி =ட்டும் வீட்டிஜேல 
ஏஜேXா படித்துக் ஷெகாண்டிருந்Xாள். வீட்�ருஜேக ஒரு அழகிE ஜே=ாட்�ார் வந்து நிற்படைXச் UாTரத்தின் 
மூலம் கண்� பார்வதிக்கு பார்த்திபஜேனா என்ற பEம் பிறந்Xது. அழகிE ஒரு ஷெபண், ஜே=ாட்�ாரிலிருந்து 
இறங்கி அங்குமிங்கும் பார்த்து விட்டு, வீட்டிற்குள் நுடைழEக் கண்� பார்வதி, Eாஜேரா என்னஜேவா என்று 
ஷெXரிEாXவTாய், நாற்காலிடைEத் துடை�த்து ஒருபுறம் ஜேபாட்டு விட்டு, =ரிEாடைXEாக வந்XவடைT 
வரஜேவற்றாள். வந்Xவள், பார்வதிடைE ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, “உத்Xமி என்பது நீXாஜேன?” என்று 
ஜேகட்�ாள். “இல்டைல, என் ஷெபEர் பார்வதி. உத்Xமி என் சிஜேநகிதி. இங்குXான் இருவரும் வசிப்பது, 
அவள் ஷெவளிஜேE ஜேபானாள். வந்துவிடுவாள். உட்காருங்கள்” என்று பார்வதி உபUரித்து விட்டு, “Xங்கள் 
ஷெபEடைரத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்Tலா=ா?” என்று ஜேகட்�ாள். “என் ஷெபEர் குமுதினி” என்றுடைரத்Xாள் 
வந்Xவள். =ரிEாடைXடைE =ட்டுப்படுத்திக் ஷெகாண்டு பார்வதி, “நரசிம்=னின் நாEகிEா? இங்ஜேக வந்X 
காரணம்?” என்று ஜேகட்�ாள். ஜேகட்கும்ஜேபாஜேX பார்வதியின் உள்Tம் ஷெபாங்க ஆரம்பித்Xது. உத்Xமி 
விஷE=ாக நரசிம்=ன் வம்பTக்க துணிந்துவிட்�ான் என்பXறிந்து.

“ஆ=ாம்! அவருக்கு உத்Xமி ஷெXரியு=ாம். நான் உத்XமிடைEக் காணஜேவ இங்கு வந்ஜேXன்.” என்று குமுதினி 
கூறினாள்.
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“முன் காலத்திஜேல அரUர்கள், யுத்Xத்திஜேல ஷெ0யித்X பிறகு ஜேXாற்ற =ன்னனுடை�E ஆடை� அணிகடைTத் 
ஜேXவி=ார்களி�ம் காட்டுவார்கTாம். அதுஜேபால் உன் கணவன் உத்XமிடைEப் ஜேபாய் பார்த்துக் 
களிக்கும்படி உன்டைன இங்கு அனுப்பினான் ஜேபாலும். குமுதினி! நீயும் உத்Xமி ஜேபாலஜேவ ஒரு 
ஷெபண்Xான்! அவளுடை�E நிடைலடை=டைEக் கண்�ால் எவர் =னமும் பXறும். அவடைT எப்படியும் =ணம் 
ஷெUய்து ஷெகாள்வXாக வாக்களித்து, வஞ்சித்து, பணத்தில் புரT ஜேவண்டுஷெ=ன்கிற ஜேபராடைUEால், 
நரசிம்=ன் உன்டைனக் கல்Eாணம் ஷெUய்து ஷெகாண்�ான். இவ்வTவு ஷெகாடிE வனுக்குப் ஷெபண்�ான 
நீஜேEா, உன் கணவரின் கEடை=Eால் கலங்கும் காரிடைகடைEக் காண வந்திருக்கிறாய்! நன்று, நன்று! ந� 
இந்X வீட்டை�விட்டு என் ஜேகாபம் அதிகரிக்குமுன்பு ஜேபாய்விடு. நான் உத்Xமி ஜேபாலப் 
ஷெபாறுடை=யுள்TவTல்ல. ஜேபா, ஷெவளிஜேE” என்று பார்வதி கூறினாள்.

குமுதினி, ஜேகாபங்ஷெகாள்Tவில்டைல. ஷெவளிஜேE ஜேபாகவும் முEலவில்டைல. நாற்காலியிஜேல உட்கார்ந்து 
ஷெகாண்டு புன்னடைக யு�ன் “எனக்ஷெகன்ன ஷெXரியும்? படைழE கடைXகள் ஷெXரிந்Xாலுங் கூ� அXற்காக 
நரசிம்=டைனக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்T முடிEாது என்று நான் ஷெUான்னாலும் வீட்டிஜேல 
ஜேகட்பார்கஜேTா? ஆண்களுக்கு இது Uக0ம் என்று கூறுவார்கள். நான் இங்கு வந்Xது கூ� உத்Xமிக்கு 
ஏஜேXனும் உXவி ஷெUய்Eலாம் என்பXற்காககத்Xான். ஜேகலி ஷெUய்Eவா வந்ஜேXன்? உன் சிஜேநகிதியின் 
துEர்கண்டு, நீ ஜேகாபிப்பது Uக0ம், வருத்Xப்படுவது முடைறXான். ஆனால் ஒன்று ஜேEாசி, நரசிம்=ன் 
ஷெUய்X குற்றத்திற்காக, எனக்குத் Xண்�டைன XருவXா? பார்வதி! உனக்கு இருக்கும் அTவு எனக்கு 
உத்Xமியி�ம் அன்பிருக்க முடிEாது. என்றாலும், அவள் நிடைலடை=டைE நரசிம்=ன் கூறினது ஜேகட்� 
பிறகு. எனக்கு பச்UாXாப=ாகத்Xான் இருக்கிறது. ஜே=லால் என்ன ஷெUய்வது என்படைX ஜேEாசித்து 
இருவரும் கலந்து ஏஜேXனும் ஷெUய்Eலாம். வீண் ஜேகாபத்Xால் என்ன ந�க்கும்? எனக்கு ஒரு ஜேEாUடைன 
ஜேXான்றுகிறது. அXன்படி ஷெUய்Xாய் எல்லாம் சுப=ாக முடியும்” என்று குமுதினி கூறினாள்.

“என்ன ஜேEாUடைன?” என்று ஜேகட்�ாள் பார்வதி, ஜேகாபங் குடைறEாX நிடைலயிஜேல.

“எனக்கு ஒரு கீர்த்தி வாய்ந்X ஜேலடி �ாக்�ர் ஷெXரியும்” என்று ஷெ=ள்Tக் கூறினாள் குமுதினி.

“அவடைTக் கண்டு கருடைவச் சிடைXத்து வி�லாம். அது Xாஜேன உன்னுடை�E அருடை=Eான ஜேEாUடைன” 
என்று பார்வதி ஜேகட்�ாள். ஜேகாபம் வTரத் ஷெXா�ங்கிE நிடைலயிஜேல குமுதினிEால் ஜேபU முடிEவில்டைல.

“அனுபவ=ா?” என்று ஷெவடுக்ஷெகனக் ஜேகட்�ாள் பார்வதி.

“நீ சுத்X அதிகப் பிரUங்கி, ஏஜேXா திமிராகப் ஜேபசிக் காரிEத்டைXக் ஷெகடுக்கிறாய். அவளும் நீயும் எக்ஜேகடு 
ஷெகட்�ால் Xான் எனக்ஷெகன்ன! உத்Xமிக்கு இன்னும் =ண=ாகவில்டைலஜேE. ஊர் அறிந்Xால் அவடைTத் 
தூற்றுவஜேXாடு எவனும் கலிEாணத்துக்கு ஒப்புக் ஷெகாள்T=ாட்�ாஜேன, என்று நான் ஒரு ஜேEாUடைன 
ஷெUய்தும் அவளுக்கு ஒரு பாXகமும் ஜேநரி�ாXபடி ஒரு காரிEம் ஷெUய்E நிடைனத்Xால், நீ வள்ஷெTன 
விழுந்து என்டைனக் கடிக்கிறாஜேEா, ஜேலடி �ாக்�ர் என்று நான் ஒரு ஜேEாUடைன ஷெUய்தும் அவளுக்கு ஒரு 
பாXகமும் ஜேநரி�ாXபடி ஒரு காரிEம் ஷெUய்E நிடைனத்Xால், நீ வள்ஷெTன விழுந்து என்டைனக் கடிக்கிறாஜேE,
ஜேலடி �ாக்�ர் என்று நான் ஜேபச்சுத் ஷெXா�ங்கிEதும், கருடைவச் சிடைXக்கச் ஷெUால்கிஜேறன் என்று நீEாகத் 
திடீஷெரன்று நிடைனத்துக் கண்�படி ஜேபசுகிறாய். உன்டைனப் ஜேபான்ற அவUர புத்தியுள்Tவளி�ம் 
ஜேபசுவஜேX =கா ஆபத்து. உத்Xமிக்கு என்ன ஜேநரிட்�ால் எனக்ஷெகன்ன? நாஜேன அவள் பள்ளிக்கூ� 
அதிகாரிகளி�ம் ஜேபாய் விஷEத்டைXச் ஷெUால்லி, =ானத்டைX வாங்குகிஜேறன் பார். என் உXவிடைE நீ 
ஷெவறுத்துத் Xள்ளிவி�லாம். ஆனால் என் விஜேராXம் உங்கடைT ஜேலசில் வி�ாது” என்று குமுதினி 
ஜேகாப=ாகப் ஜேபசினாள்.

பார்வதி ஜேEாசித்Xாள். குமுதினி உண்டை=யிஜேலஜேE உத்Xமிக்கு ஜே=லும் ஷெகடுXல் ஷெUய்துவிட்�ால். 
என்ன ஷெUய்வஷெXன்று வEந்து, இனிச்Uற்றுப் பக்குவ=ாகஜேவ ந�ந்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று 
நிடைனத்து, “குமுதினி! நீ ஜேலடி �ாக்�ர் என்று ஷெUான்னதும் நான் Xவறாக எண்ணிக் ஷெகாண்ஜே�ன்” என்று
கூறினாள்.

“நான் உத்Xமியின் கருø ச் சிடைXக்கும் ஷெகாடுஞ்ஷெUEடைலப் புரிEச் ஷெUால்லவில்டைல. பிறக்கும் 
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குழந்டைXக்குச் சுக=ான, அந்Xஸ்Xான இ�ம் கிடை�க்கும் வழிடைE கூறுகிஜேறன். பிரா=ண குலத்திஜேல, 
அந்Xக் குழந்டைX வாழவும், உத்Xமி ஒரு XாEானாள் என்ற விஷEஜே= உலகுக்குத் ஷெXரிEாதிருக்கவும் வழி 
ஷெUால்லு கிஜேறன். இஜேXா, பார்வதி! இக்கடிXத்டைXப் படித்துப் பார்!” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� குமுதினி, 
Xன் =ணிபர்சிலிருந்து ஒரு கடிXத்டைX எடுத்துப் பார்வதியி�ம் ஷெகாடுத்Xாள். கடிXத்டைXப் படித்X பார்வதி
ஒருவாறு விஷEம் ஷெXரிகிறது என்று கூறினாள். புன்சிரிப்பு�ன், அக்கடிXம் வரு=ாறு:-

ஷெபங்களூர்
அன்புள்T குமுதினிக்கு!
லட்சுமிநாராEணன் அருTால் Uகல Uம்பத்தும் க�ாட்Uமும் கிடை�க்க ஆசீர்வதித்து, ஆண்�ாள் எழுதிக் 
ஷெகாண்�து. என்னுடை�E சுகதுக்கத்திஜேல உனக்குள்T விஜேUஷ அக்கடைறக்காக நான் என்ன பிரதிப் 
பிரஜேEா0னம் ஷெUய்Eப் ஜேபாகிஜேறன்? என்டைனவி� நீ வEதிஜேல சிறிEவTானாலும் 
தீட்UணிEமுடை�Eவள். உன் கலிEாணத்தின்ஜேபாது நான் வந்திருந்X U=Eம், நீ எனக்குச் ஷெUால்லிக் 
ஷெகாடுத்X Xந்திரத்Xால், வீட்டிஜேல ஷெகாஞ்Uம் நிம்=தி ஏற்பட்டிருக்கிறது. என் புருஷர் நான் கர்ப்பவதிEாக
இருக்கிஜேறன் என்று Uந்ஜேXாஷ=ாகவும், ஷெபருடை=ஜேEாடும் இருக்கிறார். முன்ஷெபல்லாம் முகத்டைXச் 
சுளித்துக் ஷெகாள்வார். இந்X நாலு =ாXங்கTாகச் சிரித்துக் ஷெகாண்டு ஜேபசுவதும், அன்பாக ந�த்துவது=ாக 
இருக்கிறார். இரண்�ாங் கலிEாணம் என்ற ஜேபச்ஜேU கிடை�Eாது. சுவர்ண விக்ரகம் ஜேபாலக் குழந்டைX 
பிறக்கும் என்று ஷெUால்கிறார். அதுவும் ஆண்பிள்டைTXானாம்! அடி குமுது! என்னுடை�E அந்X ஆனந்X 
வாழ்வு இன்னும் எத்Xடைன நாள் ந�க்கும்? என் சூது ஷெXரிந்து விடுஜே=! அப்ஜேபாது என்ன ஷெUய்வது? 
அவர் எவ்வTவு நம்பிக் ஷெகாண்டிருக்கிறார். ஷெXரியுஜே=ா? ஜேலடி �ாக்�ரி�ம் காட்� ஜேவண்டு=ாம். 
அவள் என் =ானத்டைX ஷெவளிப்படுத்தி விடுவாஜேT. அப்ஜேபாது என்ன ஷெUய்வது? ஜேலடி �ாக்�ர் உனக்குத் 
ஷெXரிந்Xவள்Xானாம். ஆகஜேவ நீ ஷெபங்களூர் வந்து அவளுக்கு. உண்டை= கூறி என்டைனக் காப்பாற்ற 
ஜேவண்டும். இன்னும் இரண்ஜே�ார் =ாXங்களுக்குப் பிறகு ஏஜேXா உ�ற்ஜேகாTாறால் கருச்சிடைXந்து 
விட்�து என்று அவருக்குக் கூறிவி�லாம். அXற்கு ஜேலடி �ாக்�ர் உXவி ஷெUய்E ஜேவண்டும். உ�ஜேன வர 
ஜேவண்டுகிஜேறன். உன்னால்Xான் இது முடியும். அசுவாரசிE=ாக இராஜேX. உனக்குக் ஜேகாடி புண்ணிEம் 
உண்டு.

இப்படிக்கு,
ஆண்�ாள்.

கடித்டைXப் படித்X பிறகு பார்வதிக்கு, ஆண்�ாள் Xன் புருஷடைன ஏ=ாற்றக் கர்ப்பிணிEாக இருப்பXாக 
நடித்து வரும் விஷEம் ஷெXரிந்Xது. இவ்வTவு Xந்திர=ான ஏற்பாட்டை�க் குமு
தினி, ஆண்�ாளுக்குக் கற்றுக் ஷெகாடுத்XடைX எண்ணி “ஏண்டி குமுதினி! நீ பஜேல டைககாரி 
ஜேபாலிருக்கிறஜேX” என்று கூறினாள்.

“பார்வதி! ஆண்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து Xப்ப ஜேவண்டு=ானால், ஷெபண்களுக்குத் Xந்திரம் ஷெXரிந்திருக்க
ஜேவண்�ாஜே=ா? அவர்கஜேTா நம்டை=ச் U==ாகக் கருதுவதில்டைல. அவர்கள் இன்பத்துக்குக் கருவிEாகக் 
கருதுகிறார்கள். நான் ஜேவஷெறXற்கும் பிரஜேEா0ன=ற்றவர்கஷெTன்பது அவர்களின் எண்ணம். அது 
=ட்டும்Xானா? ஷெபண்கடைT ரம்டைபஜேE, ஊர்வசிஜேE என்று புகழ்வXாலும், உன் மீதுXான் எனக்கு அTவு 
க�ந்X பிரிEம் என்று ஜேபசுவXாலும், உன்டைன நான் எப்ஜேபாதும் டைகவி� =ாட்ஜே�ஷெனன்று Uத்திEம் 
ஷெUய்வXாலும் ஏ=ாற்றுகிறார்கள். முகத்திஜேல ஷெ0ாலிப்புக் குடைறந்Xால் தீர்ந்துவிட்�து. ஜேவறு 
ஷெபண்களி�ம் ஆண்களுக்கு நாட்�ம் பிறந்து விடுகிறது. வழக்க=ாகச் ஷெUய்து ஷெகாள்ளும் 
அலங்காரங்களிஜேல ஷெகாஞ்Uம் குடைறந்Xாலும் ஜேபாதும். ஜேவறு அழகிகளி�ம் ஆண்களுக்கு ஜே=ாசு 
பிறந்துவிடுகிறது? ஆகஜேவXான், ஷெபண்கள், Xந்திரத்டைXக் ஷெகாஞ்Uமும் XTரவி�ாது இருந்Xால் =ட்டுஜே=,
ஆண்கடைT அ�க்க முடியும். என் சிஜேநகிதி ஆண்�ாள் ஒரு குற்றமும் ஷெUய்பவTல்ல. நல்ல சுபாவம், 
அ�க்க=ானவள், ஏடைழக் குடும்பம். அனந்Xாச்UாரிEார் என்ற வக்கீலுக்கு அவள் மூன்றாந்Xார=ாகப் 
ஜேபாய்ச் ஜேUர்ந்Xாள். அவடைT =லடி, =லடி என்று திட்டுவதும், ஜேவறு ஷெபண்டைணக் கல்Eாணம் ஷெUய்து 
ஷெகாள்T ஜேவண்டுஷெ=ன்று திட்�ம் ஜேபாடுவது=ாக இருக்கலானார். ஆண்�ாள் என்ன ஷெUய்வாள்? 
அவளுக்கும் குழந்டைX ஜேவண்டுஷெ=ன்று ஆடைU Xான்! அனந்Xாச்UாரிEாருக்குப் புத்ஷெXன்ற நரகத்திலிருந்து
Xன்டைன மீட்டு ஒரு புத்ரன் ஜேXடைவ என்று ஏஜேXா ஜேவXம் கூறுகிறது என்ற எண்ணம். அXனால் குழந்டைX 
ஜேXடைவ என்ற ஆடைU. ஆண்�ாளுக்குக் குழந்டைX என்றாஜேல, அபார=ான பிரிEம். ஷெபண்களுக்கு இது 
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Uக0ந்Xாஜேன? சீராட்�ப் பாராட்�ச் சிரித்து விடைTEா�, முத்Xமிட்டு வTர்க்க ஒரு குழந்டைX ஜேவண்டும் 
என்று ஆண்�ாள் ஆடைUப்பட்�ாள்; பிறக்கவில்டைல. அவள் என்ன ஷெUய்வாள்? அவள் ஜேவXடைனயு�ன் 
இருந்Xஜேபாது, அந்X அனந்Xாச்Uாரி அவடைT =லடி என்று டைவவதும், இந்Xச் UனிEனுக்குப் புத்திர 
Uந்Xானம் உண்�ாகாது, ஜேவஜேறார் ஷெபண்டைணக் கலிEாணம் ஷெUய்துஷெகாள்T ஜேவண்டுஷெ=ன்று 
ஜேபசுவதும், ஆண்�ாளுக்கு எவ்வTவு ஜேவXடைனEாக இருக்கும். என்னி�ம் ஷெUால்லி அழுXாள். நான் 
பிறகு ஆண்�ாளுக்கு ஒரு யுக்தி கூறிஜேனன். நீ கர்ப்ப=ாக இருப்பது ஜேபாலப் பாவடைன ஷெUய் என்று 
ஷெUான்ஜேனன். அடைX அனந்Xாச்Uாரி நம்பிவிட்�ார். இப்ஜேபாது ஜேலடி �ாக்�ரி�ம் காட்�ச் 
ஷெUால்கிறாராம். ஆண்�ாள் பEந்து எனக்குக் கடிXம் எழுதியிருக்கிறாள். பார்வதி, அனந்Xாச்Uாரியின் 
ஷெகாட்�ம் அ�க்கப்ப�வும், ஆண்�ாளின் வாழ்க்டைகயில் ஜேவXடைன மூTாது Xடுக்கவும், உத்Xமியின் 
உபத்திரவம் தீரவும் இப்ஜேபாது ஒரு வழி இருக்கிறது. ஜேலடி �ாக்�ர் எனக்கு மிகவும் ஜேவண்டிEவள். 
ஷெபண்களின் கஷ்�ம் அவளுக்கு மிக நன்றாகத் ஷெXரியும்; அவள் என் ஏற்பாட்டுக்கு இடைUவாள். 
ஆண்�ாள் ஜேலடி �ாக்�ரின் விடுதியிஜேலஜேE Xங்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று ஏற்பாடு ஷெUய்துவி�லாம். அது 
சுலபம். ஒரு முடைறக்கு இருமுடைற நாடிடைEப் பார்த்துவிட்டு, “உ�லிஜேல இரத்Xம் குடைறவு. பலவீனம் 
அதிகம். பிரUவம் கஷ்�=கா இருக்கும் ஆஸ்பத்திரியிஜேலஜேE இருக்க ஜேவண்டும்” என்று �ாக்�ர் 
கூறிவிட்�ால் அனந்Xாச்
Uாரி, Uம்=தித்து விடுவார். நீயும் உத்Xமியும் அங்குத் Xங்கலாம். நல்லஜேவடைலEாக ஆண்�ாளின் ஜேபாலிக் 
கர்ப்பமும், உத்Xமியின் உண்டை=க் கர்ப்பமும் ஒஜேர கால அTவாக இருக்கிறது. உத்Xமிக்குக் குழந்டைX 
பிறந்Xதும் அடைX ஆண்�ாளின் குழந்டைXEாக்கி வி�லாம். இது Xான் என் ஜேEாUடைன. அனந்Xாச்Uாரிக்குப் 
புத்திர Uந்Xானம் இல்லா=ற் ஜேபானால், ஷெUாத்து நரசிம்=னுக்கு வரஜேவண்டும். நரசிம்=ன் 
அனந்Xாச்Uாரிக்கு ஷெநருங்கிE பந்து, ந=து, ஏற்பாட்டினால் நரசிம்=ன் நEவஞ்Uகத்தின் விடைTவு அவன் 
அனுபவிக்கக் கருதும் ஷெUாத்டைX நாம் அடை�E முடியும். என்ன உன் ஜேEாUடைன?” என்று குமுதினி 
கூறினாள். 

பார்வதிக்குக் குமுதினியின் புத்திக்கூர்டை=யும் உத்Xமி யி�ம் அவள் காட்டும் அன்பும், ஆச்UரிE=ாக 
இருந்Xன. Xடைல மீது விழ இருந்X ஆபத்டைX, இந்Xத் Xளிர்ஜே=னிEாள் Xடுக்க முன்வந்XXற்கு வந்Xனங் 
கூறினாள். உத்XமிடைEச் Uரிப்படுத்தி விடுவXாக உறுதி கூறினாள். ஷெபங்களூர்ப் பEணத்துக்குத் ஜேXதியும் 
குறிப்பிட்டு விட்�ாள். குமுதினி பார்வதியி�ம் விடை� ஷெபற்றுக் ஷெகாண்டு ஜேபாகும்ஜேபாது பார்வதிடைE 
கட்டிக் ஷெகாண்டு கன்னத்திஜேல முத்Xமிட்�ாள்.

உத்Xமிக்கு விஷEத்டைXக் விTக்கிக்கூறி, இணங்க டைவக்கப் பார்வதிக்குச் Uற்று சிர==ாக இருந்Xது? 
“இது மிக =ானக்ஜேகடு” என்றுடைரத்X உத்Xமிக்கு நரசிம்=னின் =ானத்டைXப் பறிக்க இதுXான் வழி என்று 
கூறினாள். பEம், Uந்ஜேXகம், Uஞ்Uலம் ஆகிE பலவற்டைற ஓட்டினாள்.
ஷெபங்களூரிஜேல ஜேலடி �ாக்�ரின் “பிருந்Xாவன்” பங்கTாவுக்குள் ஜே=ாட்�ார், குமுதினி, உத்Xமி, பார்வதி
எனும் மூவடைரயும் ஷெகாண்டுஜேபாய்ச் ஜேUர்த்துங்கூ�, உத்Xமிக்கு ந�ப்பது நனவா கனவா என்று 
Uந்ஜேXக=ாக இருந்Xது? குமுதினியின் திறடை=Eால் Uகல ஏற்பாடுகளும் ஷெUவ்வஜேன ந�ந்ஜேXறின. 
“பிருந்Xாவனத்திஜேல” கர்ப்பிணி உத்Xமியும், கர்ப்பிணி ஜேவஷத்திலிருந்X ஆண்�ாளும் Xங்கினர்.

ஒவ்ஜேவார் நாளும் ஜேகார்ட்டிஜேல ஜேவடைல முடிந்Xதும், வக்கீல் “பிருந்Xாவனம்” வருவார், ஆண்�ாளி�ம் 
ஜேபUவும், அவள் உ�ல்நலத்டைXப் பற்றி ஜேலடி �ாக்�ரி�ம் விUாரிக்கவும். அவருக்குத் ஷெXரிEாது. 
பிருந்Xாவனத்திஜேல XEாராகிக் ஷெகாண்டு வரும் லீடைல. Uகல ஏற்பாடுகடைTயும் ஷெUய்துவிட்டு குமுதினி 
ஷெபங்களூடைர விட்டுப் ஜேபாய்விட்�ாள். ஆண்�ாளும் உத்Xமியும் ஆப்X நண்பர்கTாயினர். 
ஒருவருக்ஷெகாருவர் உXவி ஷெUய்Eஜேவ உலகிஜேல பிறந்Xவர்கTல்லவா!

உத்Xமியு�ன் சில வாரங்கள் பார்வதி இருந்Xாள். பிறகு ஷெUன்டைன ஷெUல்ல ஜேவண்டிE அவசிEம் 
ஜேநரிட்�து. உத்XமிடைEப் பற்றிக் கவடைலப்ப� ஜேவண்�ாம். நாங்கள் கவனித்துக் ஷெகாள்கிஜேறாம் என்று 
ஆண்�ாளும் ஜேலடி �ாக்�ரும் உறுதி கூறினர். கர்ப்பிணி ஜேவஷத்திலிருந்X ஆண்�ாளுக்கு 
அனந்Xாச்UாரிEார் உபUாரமுடைரக்கும் ஜேபாஷெXல்லாம் ஜேவஜேறார் அடைறயிஜேல, உண்டை=யிஜேலஜேE கர்ப்ப 
ஜேவXடைன அனுபவித்துக் ஷெகாண்டிருந்X உத்Xமிக்கு ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி உபUாரம் ஷெUய்வாள்.

உத்Xமி, ஓரTவு Xனது துக்கத்டைX =றந்து இருக்கலானாள். Xன்னி�ம் டைவத்திEத்துக்கு வருஜேவாரின் 
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வரலாறுகடைT, லலிX கு=ாரி உத்Xமிக்கும் கூறுவாள். ஷெபாழுதுஜேபாக்க.

“எவ்வTஜேவா ஷெUல்ல=ாக வTர்க்கிஜேறாம். வீட்டிஜேல ஒரு குடைறயும் கிடை�Eாது. குழந்டைX =ட்டும் 
என்னஜேவா நாளுக்கு நாள் இடைTத்துக் ஷெகாண்ஜே� வருகிறது. என்ஷெனன்னஜே=ா �ானிக்குகடைTக் 
ஷெகாடுத்துப் பார்த்ஜேXன். ஷெகாஞ்Uம் கூ�ப் பEன் ஏற்ப�வில்டைல” என்று ஷெUால்லி Xாய், Xன் =கடைTக் 
ஷெகாண்டு வந்து ஜேலடி �ாக்�ரி�ம் காட்டுகிறாள். ஜேலடி �ாக்�ர் அந்X ஜேநாEாளியின் உ�டைலப் 
பரிஜேUாதிப்பXற்கு முன்பாக, உள்Tத்டைXப் பரிஜேUாதிக்கிறாள்.

“உட்காரம்=ா! உட்காரு! டைவத்திEச்Uாடைலயில் பல ஜேவர் வந்துஷெகாண்டும் ஜேபாய்க் ஷெகாண்டும் 
இருக்கத்Xான் ஷெUய்வார்கள். இங்கு ஷெவட்கப்ப�லா=ா? உட்கார்” என்று கூறிவிட்டு “குழந்டைXக்கு என்ன
வEது?” என்று XாடைE ஜேகட்கிறாள். “பத்ஷெXான்பது முடிந்து இருபXாம் வEது ஆரம்ப=ாகுதுங்க” என்று 
Xாய் பதில் கூறிவிட்டு முந்XாடைனEால் கண்கடைTத் துடை�த்துக் ஷெகாள்கிறாள். ஷெபண்ணின் முகத்திஜேலா 
ஜேUாகம் கப்பிக் ஷெகாள்கிறது. ஜேலடி �ாக்�ர், மிருதுவான குரலில், “புருஷன் இறந்து மூன்று வருஷம் 
ஆகியிருக்கு=ா?” என்று ஜேகட்கிறாள். ஜேநாய் கண்�வள் விXடைவ என்பXறிந்து, “மூணாவது திவஷம் 
இன்னும் மூணு=ாXத்திஜேல வரப்ஜேபாவு துங்க” என்று நீர் Xளும்பும் கண்களு�ன் Xாய் பதில் கூறுகிறாள்.
எந்X �ானிக் Xான் என்ன பலன் Xர முடியும், இந்X இTம் விXடைவக்கு என்ற எண்ணம் பிறக்கிறது ஜேலடி 
�ாக்�ருக்கு. ஷெபருமூச்சு�ன், ஏஜேXா �ானிக்கின் ஷெபEடைர எழுதிக் ஷெகாடுத்து அவர்கடைT அனுப்பிவிட்டு
லலிXகு=ாரி, உத்Xமியி�ம் ஷெUன்று கூறுவாள்; “இப்ஜேபாது வந்து ஷெUன்றாஜேT ஓர் அழகிE ஷெபண், 
அவடைTப் பீடித்திருக்கும் ஜேநாய் எனக்குத் ஷெXரியும். பருவம் பாழாக்கப்படுவXால் ப�ரும் பாழான 
ஜேநாய். அXற்கு நான் என்ன ஷெUய்E முடியும்? உண்பதும் உறங்குவதும் உயிர் வாழப் ஜேபாதும். ஆனால், 
உள்Tம் =கிழ்ச்சிடைE அல்லவா உணவாகக் ஜேகட்கிறது! பால்E விXடைவEான அந்Xப் ஷெபண்ணுக்குச் 
Uந்ஜேXாஷம் எப்படி இருக்க முடியும்? விசித்திர=ான நிடைலடை= இது, உத்Xமி. அந்Xப் ஷெபண்ணின் ஜேநாய் 
ஜேபாக ஜேவண்டு=ானால் அவளுக்கு நான் =ருந்து ஷெகாடுத்தும் பிரஜேEா0னமில்டைல. Uமூகத்திஜேல உள்T 
பித்Xம் ஷெXளி =ருந்தி� ஜேவண்டும். அப்ஜேபாதுXான் அபடைலகடைT அடைலக்கழிக்கும் அந்Xக் ஷெகாடிE 
ஜேநாய் ஒழியும்” என்று கூறுவாள். உத்Xமிக்கு ஜேலடி �ாக்�ரின் சிகிச்டைUச் Uாடைல ஒரு சிறந்X அறிவு 
வTர்ச்சிப் பள்ளிக் கூ�=ாக இருந்Xது!

“அஜீர்ண=ாம் இந்X அம்=ாளுக்கு! ஏன் இருக்காது? எத்Xடைன X�டைவ =ருந்து ஷெகாடுத்Xாலும், எப்படி 
அஜீர்ணம் ஒழியும்? இவள் புருஷன் ஷெபரிE ஷெUல்வவான். ஊடைர மிரட்டு வான். வீட்டிஜேலஜேEா 
ஒடுக்கந்Xான். காரணம் ஷெXரியுஜே=ா? இந்Xச் சுந்XரிடைEக் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாண்� பிறகுXான் 
அவனுகுச் சுக்கிரதிடைU பிறந்XXாம்! அப்படி ஒரு டைபத்திEக்கார எண்ணம் அவனுக்கிருப்பXால், அவள் 
இஷ்�த்திற்கு =ாறாக ந�ப்பதில்டைல; அவளுக்ஜேகா உண்ண ஜேவண்டிE அTவு ஷெXரிவ தில்டைல. ஊரிஜேல 
விற்கும் பலகாரங்கள் வந்துவிடுகின்றன. பிரதி தினமுமு“ உண்டு உருளுகிறாள். பிறகு வயிற்றுவலி 
என்கிறாள். வயிற்றுவலி ஜேபாக இரண்டு ஜிஜேலபிடைEப் பாலிஜேல ஜேXாய்த்துச் Uாப்பி�லாம் என்று 
கூறுவாள். அதுவும் ந�க்கும். பிறகு அஜீர்ணம் வரா=லிருக்கு=ா? =ருந்து Xரும்ஜேபாது கூ� =றக்கா=ல் 
இடைXக்ஜேகட்டுக் ஷெகாள்கிறாள். “என்ன வடைகEான ஆகாரம் Uாப்பி�லாம்? பிஸ்கட் Uாப்பி�லா=ா? 
பழம் எது நல்லது? என்று ஜேகட்கிறாள். =ருந்துகூ� இனிப்பாக இருக்க ஜேவண்டு=ாம். இப்படிப் பணம் 
மிகுந்திருப்பXால் பாழாகும் ஜேபர்வழிகள் ந�=ாடும் இஜேX இ�த்திஜேல வறுடை=Eால் வடி வXங்கி வயிறு
ஒட்டிப்ஜேபாய், பிறகு எடைXத் தின்றாலும் ஜீரணம் ஷெUய்து ஷெகாள்T முடிEாX அTவுக்கு உ�ல் உறுப்புகள் 
ஷெகட்டுவிட்�வர்களும், என்னி�ம் =ருந்துக்கு வருகிறார்கள். Xர்=த்துக்கும். நான் என்ன ஷெUய்ஜேவன்? 
எனக்கு நன்றாகக் ஷெXரிகிறது. அந்X அஜீர்ண ஜேநாய்க்காரியி�ம் உள்T ஷெபாருள் வUதியிஜேல ஷெகாஞ்Uம் 
அந்X ஒட்டிE வயிறுகளுக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேUர்ந்Xால் இருவருக்கும் ஒரு ஜேநாயும் வராது. ஆனால், நான் 
அடைXச் ஷெUான்னாலும் உலகம் ஜேகட்கு=ா?” என்று, =ருந்து ஜேXடி வரும் =ாXரின் வரலாற்டைறக் 
கூறுவதிஜேலஜேE =கத்Xான அறிடைவயும் கலந்துடைரப்பாள் ஜேலடி �ாக்�ர். உத்Xமிக்கு லலிXகு=ாரியின் 
அறிவுக்கூர்டை= ஆச்UரிE=ாகத் ஜேXான்றிற்று.

“வEது இருபத்திரண்டுXான். இXற்குள் ஐந்து குழந்டைXகள், ஏன் இந்Xப் ஷெபண்ணுக்கு க்ஷEஜேராகம் வராது
ஷெUால்லும். என்னால் முடிEாது. =Xனப்பள்ளிக்கு அனுப்புங்கள் என்று கூறிவிட்ஜே�ன்” என்று ஒரு 
ஜேநாEாளிடைEப் பற்றி உத்Xமியி�ம் கூறுவாள்.
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“எனக்கு அஷெXல்லாம் ஷெXரிEாது. உங்க ஷெபண்ணுக்கு ஜேநாய் ஜேபாக ஜேவண்டுஷெ=ன்றால் காடைலயிஜேல 
முட்டை�ப் பால் Uாப்பி�த்Xான் ஜேவண்டும்” என்று �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி டைவத்தி Eத்துக்காக Xன் =கடைT
அடைழத்து வந்X ஒரு ஷெபண்=ணியி�ம் கூறினாள்.

“அய்Eய்ஜேEா! நாங்கள் டைUவ=ாச்ஜேU, அந்நிE பXார்த்Xம் Uாப்பி�க்கூ�ாதுங்கஜேT.”

“அப்ஜேபா, இந்X ஜேநாய்க்குத் ஷெXரிந்திருக்கணும். இவங்க டைUவர்கTாச்ஜேU, முட்டை�ப்பால் 
Uாப்பி�க்கூ�ாஜேX. நாம் இவர்களி�ம் ஜேபாகக் கூ�ாது என்பது.”

“�ாக்�ரம்=ா! ஜேகலி ஷெUய்Eாதீங்க, நாங்க ஷெXாண்டை� =ண்�ல முXலிEாரச்ஜேU, பரம்படைரEா, டைUவம், 
நீச்Uநாத்Xஜே= பிடிக்காது.”

“ஏனம்=ா, இங்ஜேக என்ன டைUவாளுக்கு ஒருவிX=ான =ருந்து, =த்Xவாளுக்கு ஜேவறுவிX=ான 
=ருந்துன்னா இருக்கு?”

“இஷெXன்ன கர்=காண்�=ா ஜேபாச்சி. நாங்க அடைUவ பXார்த்Xத்டைXச் Uாப்பிடுவது ஷெXரிஞ்Uா, எங்க 
பந்துக்கள் UாதிடைE விட்டு எங்கடைTத் Xள்ளி டைவப்பாங்கஜேT.”

“என்டைன என்னம்=ா ஷெUய்Eச் ஷெUால்ஜேற. ஜேவணும்னா எங்க Uாதியிஜேல வந்து ஜேUர்ந்துடுங்க.”

“�ாக்�ரம்=ா! ஜேநர=ாவுது. ஒரு காரிEம் ஷெUய்யுங்ஜேகா =ருந்ஜேXாடு =ருந்Xா, நீங்கஜேT ஆஸ்பத்திரியிஜேல 
இருந்ஜேX முட்டை�ப் பாடைல அனுப்பிடுங்க. அப்ஜேபா ஒரு வம்பும் வராது.”

“டைUவ=ா இது? Uரி, ஷெUய்கிஜேறன். சிவ சிவன்னு Uாப்பிட்டுக் ஷெகாண்டு வாங்க. பிறகு ஜேUவல் கூ� 
முட்டை�யி�க் கூ�ாXான்னு ஜேXாணும் உங்களுக்கு! முட்டை�ப்பால் அவ்வTவு ருசிEா இருக்கும். 
உ�ம்புக்கு நல்லது.”

இதுஜேபாலச் டைUவமும் ஜேநாயும் ஷெகாண்�வர்களுக்கு =தியும் =ருந்தும் கலந்து ஜேலடி �ாக்�ர் 
லலிXகு=ாரி ஷெகாடுத்து வரக்கண்� உத்Xமிக்கு, �ாக்�ரி�ம் அன்பும், =திப்பும் அதிகரிக்கலாயிற்று. 
ஆனால் ஆண்�ாளுக்ஜேகா?
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பகுதி - 11

ஆண்�ாளின் எண்ணஷெ=ல்லாம் பரிXாபத்துக்குரிE உத்Xமிக்கு ஊறு ஜேநரி�ாXபடி Xடுக்க ஜேவண்டும் 
என்பது=ல்ல, UமுXாEக் ஜேகாTாறுகடைTத் தீர்க்கவும் நற்காரிEம் ஷெUய்E ஜேவண்டும். என்பது=ல்ல. 
எப்படிEாவது ஜேகாபங்ஷெகாண்டுள்T Xன் கணவனுக்குச் Uாந்தி ஏற்பட்டுக் குடும்பத்தில் ஜேவறு 
எவTாவது புகாXபடி Xடுத்துத் Xாஜேன கிருகலட்சுமிEாக வாழ ஜேவண்டும் என்பதுXான். ஜேலடி �ாக்�ரின்
=னப்ஜேபாக்கு, அவளுக்கு உத்Xமியி�ம் வTர்ந்து வந்X அன்பும், அவர்கள் இருவரும் கூடிக் கூடிப் 
ஜேபசிக் ஷெகாள்வதும் ஆண்�ாளுக்குப் பிடிக்கவில்டைல. இப்படிப்பட்�வர்களி�ம் Uம்பந்Xம் ஷெகாள்வXா 
என்று சிந்திக்கலானாள்.

அந்Xச் சிந்Xடைன அவளுக்குச் Uஞ்Uலத்டைX வTர்த்Xது. வர இருக்கும் ஆபத்டைXத் Xடுக்க ஜேவண்டி 
வTர்ப்புப் பிள்டைTடைEச் ஜேUர்த்துக் ஷெகாண்� பிறகு Xனக்ஜேக குழந்டைX பிறந்துவிட்�ால் என்ன ஷெUய்வது 
என்ற திகிலும் ஜேXான்றலாயிற்று. காரிEம் முடிEட்டும் சும்=ா இருந்துவிட்டுப் பிறகு உத்XமிஜேEா ஜேலடி 
�ாக்�ஜேரா கப�த்டைX ஷெவளிப்படுத்திவிட்�ால் என்ன ஷெUய்வது என்ற பEமும் புகுந்து விட்�து. 
உத்Xமியின் குழந்டைX வTர்ந்X பிறகு Xன் கணவனுக்கு எப்படிEாவது ஷெXரிந்து ஷெUாத்டைX, உத்Xமிக்கும் 
அவளுக்கு ஜேவண்டிEவர்களுக்கும் ஷெUலவிட்�ால் என்ன ஷெUய்வது என்ற எண்ணம் குடை�Eலாயிற்று. 
இXனால், கருவுற்றிராவிட்�ாலுங் கூ� ஆண்�ாளுக்கு =Eக்கமும் வரத் ஷெXா�ங்கிற்று. எதிர்காலத்டைX 
மிகவும் பாதிக்கக் கூடிE இந்Xப் ஷெபரிE விஷEத்திஜேல ஏன் அவரUப்பட்டு, Xாறு=ாறான ஷெUEல் புரிEத் 
துணிந்XடைX எண்ணித் திடைகத்Xாள். ஜேவண்�ாXவள் வயிற்றிஜேல ஜேவXடைனப் பிண்�=ாக உள்T அந்Xக் 
கரு என் வயிற்றிஜேல உலவினால், =னம் =கிழ்ச்சியில் மூழ்குஜே= என்று Xனக்குத்Xாஜேன கூறிக் 
ஷெகாண்�ாள். ஒட்டுச் ஷெUடி ஜேபால உத்Xமியின் குழந்டைXடைE பிரா=ண குலத்திஜேல ஜேUர்க்கப் 
ஜேபாகிஜேறாம். இXனால் என்ஷெனன்ன அUம்பாவிXம் ஜேநரிடுஜே=ா என்று அஞ்சினாள். இந்X எண்ணம் 
உதித்Xப் பிறகு ஷெவகு விடைரவாக அது வTரத் ஷெXா�ங்கிற்று. விநாடிக்கு விநாடி விUாரம் வTர்ந்துக் 
ஷெகாண்ஜே� ஷெUன்றது. ஏXாவஜேXார் முடிவுக்கு வந்Xாக ஜேவண்டும். இல்டைலஜேEல் காலமுழுவதும் 
கண்ணீர் வி� ஜேவண்டும் என்று அவளுக்குச் UXா Eாஜேரா கூறுவது ஜேபாலிருந்Xது. Xனக்கு உXவி ஷெUய்E 
வந்X உத்Xமியி�ம் முXலிஜேல காட்டிE அன்பு =ாறி, ஷெபாறாடை= உண்�ாயிற்று. “இந்Xப் பாவிக்கு 
உண்�ான கரு, எனக்கு ஏஜேனா உண்�ாகக் கூ�ாது. அவளி�ம் நான், குழந்டைXடைE அல்லவா Xானம் 
ஜேகட்கிஜேறன். என் கணவடைன =கிழ்விக்க, அவள் குழந்டைXடைE இரவல் ஷெபறுகிஜேறன்” என்று ஏஜேXஜேXா 
எண்ணினாள். அழவும் ஷெXா�ங்கினாள். துக்கஷெ=னும் ஷெவப்பம் ஷெபருமூச்ஷெUனும் ஆவிEாகி, கண்ணீர்ப் 
ஷெபாழிந்Xது. ஒருநாள் இவ்விXம் அழுது ஷெகாண்டிருந்X U=Eத்திஜேல, வழக்க=ாக வரும் கணவடைனக் 
கண்டு, கண்கடைTத் துடை�த்துக் ஷெகாண்டு சிரிப்டைப வருந்தி வருந்தி அடைழத்Xாள். அUட்டுத்Xனம் வந்து 
நின்றது.

“ஆண்�ாள்! அழறEா? ஏன்? என்ன? உ�ம்புக்கு என்னடி?” என்று ஜேகட்�ார். கர்ப்பிணிகள் அழக்கூ�ாது 
என்று �ாக்�ர் கூறக் ஜேகட்�துண்டு. எனஜேவ, ஆண்�ாள் கண்கடைTக் கUக்கிக் ஷெகாள்வது அவருக்குப் 
பிடிக்கவில்டைல. கண்கடைTத் துடை�த்Xார். கன்னத்டைXக் கிள்ளினார். “கண்ணல்லஜேவா! எXற்காக 
அழுகிறாய்? வயிற்டைற வலிக்கிறஜேXா?” என்று கனிஜேவாடு ஜேகட்�ார். சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு ஒரு 
முத்Xம் Xந்Xார் அவUர அவUர=ாக. மீண்டும் ஜேகட்�ார், “என்ன உ�ம்புக்கு?” என்று ‘இவ்வTவு 
ஆடைUயும் எனக்குக் குழந்டைX பிறக்கப் ஜேபாகிறது என்ற Uந்ஜேXாஷத்Xால்Xாஜேன இவருக்கு உண்�ாயிற்று? 
உண்டை=டைEத் ஷெXரிவித்Xால் என்டைன ஷெவட்டிப் ஜேபா�லா=ா என்றல்லஜேவா அவருக்குத் ஜேXான்றும்? 
ஐஜேEா! நான் என்ன ஷெUய்ஜேவன்?’ என்று ஆண்�ாள் ஷெUால்லவில்டைல. ஆனால் அவளுடை�E கண்கள் 
ஜேபசின. அவர் கண்டு ஷெகாள்Tவில்டைல. அவளுடை�E உXடு துடித்தி�க் கண்�ார். ‘ஆகா! ஆண்�ாள் 
நல்ல அழகிXான்’ என்று Xனக்குள் ஷெUால்லிக் ஷெகாண்�ார். அவள், =னத்திஜேல மூண்டு கி�ந்Xது 
அவருக்குத் ஷெXரிEாது.

“ஷெXய்வீக=ானது காXல்! இXன் Uக்திஜேE அபாரம். அது =ன்னடைன =ண்குடிடைU முன்பும் =ண்டியி�ச் 
ஷெUய்யும் =ாவீரடைனயும் பணிE டைவக்கும்” என்ஷெறல்லாம் கூறுகிறார்கஜேT ஷெEாழிE, ஆ�வர் உலகம் 
ஷெபண்களி�மிருந்து எதிர்ப்பார்க்கும் குதூகலமும் குடும்ப வTர்ச்சிக்கான =ார்க்கமும் கிடை�க்கக் 
காணா=ற்ஜேபானால் அவர்களுக்கு ஆEாUம் ஜே=லிடுகிறது. ஆடைU கருகி விடுகிறது, ஜே=ாU=ான 
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நிடைலடை= ஏற்படுகிறது என்படைX ஆண்�ாள் எண்ணினாள். ஏக்கத்திஜேல மூழ்கினாள்.

“ஆண்�ாள்! என்ன ஷெUய்Eறது ஷெUால்ஜேலன். வEத்டைX ஷெராம்ப வலிக்கிறஜேXா?” என்று ஜேகட்�ார் 
கப�=றிEாX கணவன் ஷெவட்கத்Xாலும், அச்Uத்Xாலும் ஆண்�ாள் அனு=திக்க வில்டைல. இல்டைல 
என்றால் வயிற்டைறத் X�வி வலிடைEப் ஜேபாக்கியிருப்பார், வாஞ்டைUயு�ன்.

“குழந்டைXEாட்�ம் அழுதுண்ஜே� இருக்காஜேX, ஆண்�ாள். பூரண கர்ப்பிணிகள் அழப்ப�ாதுன்னு 
�ாக்�ர் ஷெUால்றா. எதுக்கு நீ அழணும்?”

“என் 0ாXகத்டைXப் பார்த்தீஜேரா?”

“0ாXகத்டைXEா? இல்டைலஜேE, ஏன்?”

“நான் என்னத்டைXச் ஷெUால்ஜேவன்? ஜேநத்து ராத்திரி ஒரு ஷெகட்� ஷெUாப்பனம் கண்ஜே�ன். அடைX 
நிடைனச்Uாஜேல கர்ப்பம் கலங்கறது. அழுடைகயும் Xானா வர்றது.”

“அடி பித்துக்குளி! ஷெUாப்பனத்டைX எண்ணிண்�ா அழறது. அடி அUஜே�! அப்படி என்னடி கண்டுட்ஜே� 
பிர=ாX=ான ஷெUாப்பனம்?”

“அடைX ஏன் ஜேகக்கஜேறள்?”

“Uரி, ஷெUால்ல ஜேவண்�ாம்.”

“=னசிஜேல, அது இருந்துண்டு என்னஜே=ா ஜேவXடைன பண்ணறஜேX.”

“அப்படின்னா ஷெUால்லு. =னசு நிம்=திEாகும். ஜேநக்கு இந்Xச் ஷெUாப்பனங்களிஜேல நம்பிக்டைக 
கிடை�Eாது.”

“உ=க்கு எதிலும் நம்பிக்டைக கிடை�Eாது. நான் கண்�து ஜேபால நீர் கண்டிருந்Xா, ஷெXரியும் உ=க்கு?”

“Uரி, Uரி, நான் கர்ப்ப=ா இருப்பது ஜேபால் நீர் இருந்Xா உனக்குத் ஷெXரியும், அந்X ஜேவXடைனன்னு கூ�ப் 
ஜேபசுஜேவ ஜேபாலிருக்கு. Uரி, விஷEத்டைXச் ஷெUால்லு. என்ன ஷெUாப்பனம் கண்ஜே�?”

“ஜேநற்று =ாடைலஜேE எனக்குக் ஷெகாஞ்Uம் =Eக்கம் இருந்Xது. என்னஜே=ா கி�க்குன்னு வழக்கம்ஜேபால 
Uாப்பிட்டுப் படுத்துண்ஜே�ன்...”

“அதுXான் Xப்பு. எப்ஜேபா =Eக்கஜே=ா, அப்ஜேபா Uாப்பி�லாஜே=ா? லங்கணம் பர= ஔஷXம்னு ஷெபரிEவா
ஷெUால்வாஜேT! Uாப்பி�ா= படுத்திருந்Xா ஷெUாப்பனஜே= இருந்திராது.”

“ஷெபரிE �ாக்�ர்Xான். சும்=ா இரும். கர்ப்பிணிகள் பட்டினிEா இராத்திரியிஜேல படுக்கக் கூ�ாதுன்னு 
Uகலரும் ஷெUால்வா. அXனாஜேலXான். தூக்கம் வந்Xது. பாதி ராத்திரி இருக்கும். Eாஜேரா என் பக்கத்திஜேல 
வந்து படுத்Xா.”

“என்னடி இது?”

“ஷெUாப்பனத்திஜேல.”

“அப்பா, நீ ஷெUால்ல ஆரம்பிச்UஜேX ஜேநக்கு ஒஜேர திகிலா ஜேபாயிடுத்து.”

“படுத்Xது ஆணா ஷெபண்ணான்னுUரிEாத் ஷெXரிEஜேல. Eாரது, Eாரதுன்னு நான் ஜேகட்கக் ஜேகட்க Eாருன்னு 
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ஷெXரிEடைல Eான்னு ஷெUால்லிண்ஜே� என் Xாடை�டைEப் பிடிச்சிக் கிள்ளிண்டு என்ஷெனன்னஜே=ா ஜேகாணல் 
ஜேUட்டை�கஷெTல்லாம் ஷெUய்E ஆரம்பித்Xது அந்X உருவம்.”

“என்ன ஜேUட்டை� ஷெUய்Xது?”

“ஜேUட்டை� ஷெUய்Xதுன்னா, எல்லாம் நீங்க ஷெUய்ஜேவஜேT ஜேUட்டை�கள், அதுஜேபாலத்Xான். நான் ஒரு திமிரு 
திமிரிண்டு எழுந்ஜேXன். உ�ஜேன கலகலன்னு சிரிச்சிண்டு. “ஏண்டி, ஆண்�ாள், என்டைனத் 
ஷெXரிEல்டைலEா? நான்Xான் உன் ஆத்துக் காரருக்கு முXல் ஆத்துக்காரிEா இருந்Xவான்னு ஷெUால்லிற்று 
அந்X உருவம்.”

“அந்Xச் UனிEனா? உன் ஷெUாப்பனத்திஜேல வந்Xா?”

“ந�ந்XடைXக் ஜேகளும். நான் பEந்துஜேபாய், காடைலத் ஷெXாட்டு ந=ஸ்கார= ஷெUய்துண்டு, “எங்ஜேக வந்ஜேXள்? 
என்ன ஜேவண்டும் ஜேநாக்கு”ன்னு ஜேகட்ஜே�ன். உ�ஜேன என் வயித்டைXக் காட்டி, “உள்ஜேT இருக்ஜேக, அது 
ஜேவண்டும் அடைX எடுத்துக் ஷெகாண்டு ஜேபாகத்Xான் வந்ஜேXன்” என்று ஷெUால்லிவிட்டு, உம்= முXல் 
Uம்Uாரம் சிரிச்Uா, ஜேநக்கு ஒஜேர அஷெழ வந்Xது. ஐடைEஜேEான்னு கூவிஜேனன். உ�ஜேன என் வாடைE அவ 
மூடிவிட்டு, என்டைன ஒரு பEங்கர=ான பார்டைவ பார்த்Xாள், “அடி ஆண்�ாள்! உனக்குக் குழந்டைX 
பிறந்Xால் அடுத்X நாஜேT உன் புருஷன் உயிர் ஜேபாய்விடும். 0ாXகப் பலன் அப்படியிருக்கு. குழந்டைX 
பிறக்காவிட்�ால் அவர் Xப்புவார். அது ஷெXரிந்துXான் பகவான் எனக்குத் குழந்டைX இல்லா=ஜேல 
ஷெUய்Xார். இப்ஜேபாது உன் வயிற்றிஜேல உலவுவது குழந்டைXEல்ல. நம்= ஆத்துக்காரரின் உயிடைரக் 
குடிக்கப் ஜேபாகும் எ=ன். அடைXக் ஷெகான்றால் அவர் பிடைழப்பார். அது பிடைழத்Xால் அவடைரக் 
ஷெகாண்றுவிடும்” என்று கூறினாள்.

“இது என்னடி =கா பEங்கர=ா இருக்ஜேக! குழந்டைX பிறந்Xால் நான் Uாஜேவனா? 0ாXகம் அப்படின்னா 
இருக்கு?”

“ஜேநக்ஷெகன்ன ஷெXரியும்? குங்கு=மும் =ஞ்Uளும் பூசிக் ஷெகாண்டு அவள் குலுங்கக் குலுங்கச் சிரிச்சுண்டு 
ஷெUான்னா. ஜேநக்குப் பEத்Xாஜேல உ�ல் விEர்த்துப் ஜேபாச்சு. டைககூப்பி ந=ஸ்காரம் ஷெUய்து, “அம்=ா! 
ஜேநக்கு இம்=ாதிரி கஷ்�ம் வரச் ஷெUால்லாஜேX. உனக்குக் ஜேகாயில் கட்டி ந=ஸ்கரிக்கிஜேறாம்”னு 
ஷெகஞ்சிஜேனன். என்னாஜேல என்னடி ஷெUய்E முடியும்? உன் வEத்திஜேல அந்Xக் கரு வTர வTர, அவர் உயிர் 
ஷெகாஞ்Uம் ஷெகாஞ்U=ா ஜேபாயிண்ஜே� இருக்கு. இடைX என்னாஜேல Xடுக்க முடிEாது. ஒரு வழிXானிருக்கு. 
உன் கருடைவ நான் சிடைXத்து விடுகிஜேறன். பிறகு உன் புருஷன் Xப்புவார்னு ஷெUான்னா.”

“நீ என்ன ஷெUான்ஜேன?”

“என்ன ஷெUால்ஜேவன்? புருஷடைனவி�ப் பத்தினிகளுக்கு ஜேவஜேற என்ன ஜேவண்டும்? நான், “கரு 
ஜேபானாலும் ஜேபாகட்டும் அவர் Xப்பினால் ஜேபாதும்னு” ஷெUான்ஜேனன். உ�ஜேன அவ என் வயித்டைXப் 
பிடிச்சு ஒஜேர அழுத்து அழுத்தினா. எனக்கு உயிஜேர ஜேபாவது ஜேபாலிருந்Xது அடுத்X வினாடி நான் 
விழிச்சிண்ஜே�ன்.”

“UனிEன்! இவ்வTவும் ஷெUாப்பனந்Xாஜேன!”

“ஷெUாப்பனந்Xான். ஆனால் கர்ப்பம் கடைலந்து ஜேபாயிருக்ஜேக!” என்று கூறி, ஆண்�ாள் ஜேXம்பினாள். 
அவரும் Xன்டைனEறிEா=ல் இரண்ஜே�ார் துளி கண்ணீர் விட்�ார். அந்X ஜேநரத்தில் �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி 
அங்கு வந்Xாள்.

ஆண்�ாள் அழுது ஷெகாண்டிருப்படைXயும், அவTருஜேக அ=ர்ந்து ஷெகாண்டு அவள் புருஷன் 
கலங்குவடைXயும் கண்� ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி ஒன்றும் புரிEாXவTாய், “ஏன் என்ன U=ாUாரம்? 
ஏன் இரண்டு ஜேபரும் அழுகிறீர்கள்? ஏXாவது விபத்Xா?” என்று =�=�ஷெவன ஜேகட்கலானாள்.
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ஒரு ஷெபண்ணின் எதிரில் அழுவது ஜேகவலம் என்று கருதிக் ஷெகாண்டு ஆண்�ாளின் கணவன் கண்கடைTத் 
துடை�த்துக் ஷெகாண்டு விUாரத்து�ன், “சிகUாரப்பலன் Eாடைரத்Xான்சும்=ா விட்டுவிடும்? டைகக்கு 
எட்டிEது வாய்க்கு எட்�வில்டைல என்று கடைX ஜேபாலாயிற்று. என்ன ஷெUய்வது? ஷெகாடுத்து டைவத்Xது 
அவ்வTவுXான்” என்று கூறினார்.

“கிரகUார=ாவது பரUார=ாவது! நீங்கள் ஜேபசுவது எனக் ஷெகான்றும் புரிEவில்டைலஜேE” என்று �ாக்�ர் 
ஜேகட்க, ஜேUாகத்து�ன், கனவில் முXல் =டைனவி வந்Xதும், 0ாXகப்பலடைனக் கூறிEதும், ஆண்�ாள் 
அலறிEதும், கருச்சிடைXந்Xது=ான விஷEத்டைX ஐEர், Uாங்ஜேகாபாங்க=ாகக் கூறி முடித்Xார்.

இடை�ஜேE ஏதும் ஜேபUா=ல் லலிXகு=ாரி, அந்Xப் புடைன சுருட்டை�ப் ஷெபாறுடை=யு�ன் ஜேகட்டுக் 
ஷெகாண்டிருந்து விட்டு, ஆண்�ாடைT உற்று ஜேநாக்கிEபடி, “பாபம்! ஆண்�ாளின் ஆடைU 
அவல=ாகிவிட்�Xற்காக நான் வருந்துகிஜேறன். இனி, இங்ஜேக Xங்க ஜேவண்டிE அவசிEமும் இல்டைல. 
ஆண்�ாடைT அடைழத்துக் ஷெகாண்டு, திவ்E ஜேUத்திரங்களுக்குப் ஜேபாய்விட்டு வாருங்கள்” என்று 
அனுXாபத்து�ன் கூறினாள். ஐEர் ஆண்�ாளுக்குக் டைXரிEம் கூறிவிட்டு =றுதினம் இராகுகாலத்திற்குப் 
பிறகு, வீட்டிற்கு அடைழத்துச் ஷெUல்வXாகச் ஷெUான்னார். இXற்குள் லலிXகு=ாரி, பில் XEாரித்துக் 
ஷெகாடுத்Xாள். பணம் =றுதினம் ஷெகாண்டு வருவXாகக் கூறிவிட்டு, அவர் ஜேபாய்விட்�ார்.

பிறகு லிலிXகு=ாரி, ஆண்�ாளி�ம் ஷெUன்று, “ஏன் இந்Xச் சூது?” என்று கடுகடுத்X முகத்து�ன் 
ஜேகட்�ாள். “ஜேநக்கு ஒப்பஜேல” என்று UாXாரண=ாக ஆண்�ாள் பதில் கூறினாள். “எது பிடிக்க 
வில்டைலEம்=ா உனக்கு? Xாலி கட்டின புருஷடைன ஏய்த்து வாழ்வது பிடிக்கவில்டைலEா? கர்ப்பிணி 
என்று ஷெபாய் கூறிEது பிடிக்கவில்டைலEா? ஆண்�ாள்! நீ ஷெபரிE 0ாலக்காரி! அந்X அUட்டுப் 
ஜேபர்வழிடைE ஆட்டிப் படை�க்கிறாய். ஷெகாஞ்U=ாவது புத்தியுள்Tவனி�ம் இது ஜேபால எவTாவது 
ஷெUய்E முEன்றால் ஷெXரு சிரித்துவிட்டிருக்கும், இந்ஜேநரம். எப்படிஜேEா ஜேபாகட்டும் நீ உத்XமிடைE 
நம்படைவத்து ஜே=ாUம் ஷெUய்X காரணம் என்ன?” என்று லலிXா ஜேகட்�ாள்.

“சூத்ரா வீட்டுக் குழந்டைXடைE என் குழந்ஜேXன்னு கூறி, எங்க ஆத்திஜேல வTக்கறது =கா பாபகாரிEம்னு 
ஜேநக்கு பE=ாயிடுத்து அதுக்காகத்Xான் அவரி�ம் ஷெUாப்பனம்ன்னு கடைX ஷெUான்ஜேனன் நீ இப்ஜேபா 
அதுக்கு ஏன் பிர=ாX=ா ஜேகாபங்ஷெகாள்ஜேற? நான் ஜேவணு=ானா நூஜேறா, இருநூஜேறா Xந்து�ஜேறன்” 
என்றாள் ஆண்�ாள்.

“ஜே=ாUக்காரி! Uாதி அகம்பாவம் பிடித்XவஜேT! உன் நூடைறயும் இருநூடைறயும் குப்டைபயிஜேல ஜேபாடு” 
என்று ஜேகாப=ாக கூறிவிட்டு, லலிXா விஷEத்டைX ஷெ=ள்T உத்Xமியி�ம் உடைரத்XஜேXாடு, திகிலடை�ந்X 
அவளுக்குத் ஜேXறுXல் கூறி உத்Xமிக்குப் பிறக்கும் குழந்டைXடைEத் Xான் வTர்த்துக் ஷெகாள்வXாக 
வாக்களித்Xாள்.

=டைனவியின் ஜேபச்டைU ஷெ=ய்ஷெEன நம்பிE ஐEர் ஆண்�ாளுக்கு அதிக=ான ஜேபாஷடைணகள் ஷெUய்Eத் 
ஷெXா�ங்கினார். திராட்டைUயும் க=லாவும், Uாத்துகுடியும் பிறவும் கூடை� கூடை�Eாக வந்Xன. புதிE புதிE 
�ானிக்குகள் கருச் சிடைறந்XஜேX என்று கவடைலப்பட்டு ஆண்�ாள் துரும்பாக இடைTத்து விடுவாஜேTா 
என்று பEந்X ஐEர், அவள் =னம் நிம்=திEாக ஜேவண்டுஷெ=ன்று கருதி, UரU=ா�வும் ஷெXா�ங்கினார். 
எனஜேவ, ஆண்�ாளுக்கு நஷ்�ம் இல்டைல, இலாபந்Xான்!!

ஊருக்குப் ஜேபாயிருந்X பார்வதிக்கு இவ்விஷEம் சூட்UU=ாகத் ஷெXரிவிக்கப்பட்�து. பார்வதியும் வந்து 
ஜேUர்ந்Xாள். ஆண்�ாளின் துஜேராகம் பார்வதிக்கு ஆச்UரிEமூட்�வில்டைல. =ாறாக, Uந்ஜேXாஷஜே= Xந்Xது. 
“அந்Xச் Uாதி ஷெவறி பிடித்X குடும்பத்திஜேல, உத்Xமியின் குழந்டைX வTருவது UமுXாEத்துக்கு நட்�ம். 
எனஜேவ, எந்Xக் காரணத்டைXக் ஷெகாண்ஜே�ா, அது ஜேநரி�ா=ற் ஜேபானXற்காக அக=கிழ்கின்ஜேறன்” என்று 
கூறினாள்.

உத்Xமியும் ஜேXறுXல் அடை�ந்Xாள். ஜேலடி �ாக்�ரின் சிகிச்டைUச்Uாடைல அவளுக்கு ஒரு சிறந்X ஜேபாXடைனக் 
கூ�=ாக விTங்கிEது. ஜேலடி �ாக்�ர் ஜேபாலஜேவ Xன் வாழ்டைவயும் துன்புற்ஜேறாரின் ஷெXாண்டிற்காகப் 
பEன்படுத்துவது என முடிவு ஷெUய்து ஷெகாண்�ாள்.
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பகுதி - 12

“�ாக்�ர் லலிXகு=ாரிக்கு உன் விஷE=ாக விஜேUஷ அக்கடைற இருப்பது எனக்குத் ஷெXரியும். ஆகஜேவ, 
நான் இந்Xச் ஷெUய்தி ஷெXரிந்Xதும் ஷெபங்களூர் ஜேபாய்த்Xான் தீர ஜேவண்டும் என்று நிடைனக்கவில்டைல. 
ஆனால் நான் ஷெபங்களூர் வரஜேவண்டிE அவசிEம் ஏற்பட்�து” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� உத்Xமியி�ம் 
பார்வதி ஒரு விTம்பரக் கடிXத்டைXக் ஷெகாடுத்Xாள்.

இன்குலாப் ஜிந்Xாபாத்!
அச்சுத் ஷெXாழிலாTஜேர,
முXலாளித்வ நச்Uரடைவ நசுக்குங்கள்!
அச்சுத் ஷெXாழிலாTர் =ாநாடு
உலகத் ஷெXாழிலாTஜேர ஒன்றுபடுங்கள்!
ஜேXாழர்கஜேT!

=ாகாண அச்சுத் ஷெXாழிலாTர்களின் முXல் =ாநாடு, ஷெபங்களூரில் நடை�ஷெபறுகிறது.

ஷெXாழிலாTர் Xடைலவரும், “ரட்Uகன்” பத்திரிடைக ஆசிரிEரு=ான ஜேXாழர் பார்த்திபன் Xடைலடை= வகிக்க 
இடைUந்துள்Tார்.

பிரUங்க பூஷணி ஜேராஸ் ஜே=ரி அம்டை=Eார் =ாநாட்டை� ஆரம்பித்து டைவப்பார்.

ஷெகாடை�வள்Tல் ஆலாலசுந்Xரர் ஷெகாடி ஏற்று விழா ஆற்றுவார்.

கலாரசிகர் கனகUஜேபUர், ‘காலமும் காவிEமும்’ என்னும் ஷெபாருள் பற்றிப் ஜேபசுவார்.

கட்�ணம் இல்டைல! அடைனவரும் வருக!! =ாநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் =ாகாணம் பூராவிலிருந்தும் 
வருகின்றனர்.

இங்ஙனம்,
அச்சுத் ஷெXாழிலாTர்
=ாநாட்டு வரஜேவற்பு கழகத் Xடைலவர்,
ஆறுமுகம் பிள்டைT.

என்று பல வர்ணங்களில் அச்Uடிக்கப்பட்� அந்Xத் துண்டு விTம்பரத்டைXப் படித்துவிட்டு, உத்Xமி 
பார்வதிடைEப் பார்த்Xாள் புன்னடைகயு�ன். புன்னடைகயின் ஷெகாருள் விTங்கவில்டைல, ஜேலடி �ாக்�ருக்கு. 
பார்த்திபன் என்ற எழுத்துப் ஷெபாறிக்கப் பட்டிருந்X இ�த்திஜேல Xன் விரடைல டைவத்துக் ஷெகாண்டு, 
விழிEால் லலிXகு=ாரிக்கு உத்Xமி விஷEத்டைX விTக்கினாள்.

“ஓஜேகா!” என்று �ாக்�ர் ஜேகலி ஷெUய்Eஜேவ, பார்வதி XடைலடைE அடைUத்துவிட்டு, “பார்த்திபன், இந்X 
=ாநாடு கூட்டுவது புதிEஜேXார் ஜே=ாUடி ஷெUய்வXற்காக இருக்கும். அது என்ன என்படைXத் ஷெXரிந்து 
ஷெகாள்T நான் வந்திருக்கிஜேறஜேன Xவிர உத்Xமி எண்ணுகிறபடி, பார்த்திபனி�ம் காXல் ஷெகாண்�ல்ல. 
அவனுடை�E =ாE0ாலங்களும், =Eக்கும் ஷெ=ாழிகளும் என்டைன ஏ=ாற்றாது. அவன் இத்Xடைன 
நாட்கTாக =டைலEாT நாட்டிஜேல கXகளி ந�னம் காணச் ஷெUன்றிருந்Xானாம், கலாரசிகர் கனக UஜேபUர் 
ஏடுகளிஜேல படித்துக் காட்டிE ரUங்கடைTக் காண. அவன் பல வீடு நுடைழந்து =ஜேனாகரிகளி�ம் பா�ங் 
ஜேகட்�ானாம். அந்Xப் பயிற்சி காலத்திஜேல. பூடை0யிஜேல புலி புகுந்Xது ஜேபாலப் ஜேபாய்ச் ஜேUர்ந்Xாராம், 
ஆலாலசுந்Xரர். அவடைரயும் Uரிப்படுத்தி, பாத்திபன் இங்ஜேக இழுத்து வருகிறான்! ஷெகாடை�வள்Tல் 
என்று ஷெபEராம். ஷெXருக் ஜேகாடியிஜேல பிச்டைUக்காரன் வருவடைXக் கண்�ாஜேல கXடைவத் Xாளிட்டுக் 
ஷெகாள்ளும் ஜேலாபி ஆலால சுந்Xருக்கு! இங்குள்T =க்களுக்கு உண்டை=யிஜேல, ஆலால சுந்Xரர் எப்படிப் 
பட்�வர் என்பது ஷெXரியும். =ாநாட்டிஜேல அவடைரக் கர்ணஷெனன்றும் கு=ணன் என்றும் புகழ்ந்து 
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ஜேபசுவார்கள். விஷE=றிEாX =க்கள் உண்டை=Xான் என்று நம்புவார்கள்” என்று பார்வதி ஆத்திரத்து�ன் 
கூறிவிட்டு, அச்சுத் ஷெXாழிலாளி ஆறுமுகம் பிள்டைT என்பவர் Eார்? எங்ஜேக இருப்பவர்? எப்படிப் 
பட்�வர்? என்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று �ாக்�ரி�ம் கூறினாள்.

லலிXகு=ாரி, கம்பவுண்�டைரக் கூப்பிட்டு, “உனக்கு அச்சுத் ஷெXாழிலாளி ஆறுமுகம் பிள்டைT ஷெXரியு=ா?”
என்று ஜேகட்�ாள். ஆனால் எனக்குச் சிஜேநகிXமில்டைல. எப்ஜேபாXாவது பார்ப்பதுண்டு...” என்று 
கம்பவுண்�ர் இழுத்துக் ஷெகாண்ஜே� ஜேபானான். Xனக்குத் ஷெXரிந்Xவர்Xான் ஆறுமுகம் பிள்டைT என்படைXக்
காட்டிக் ஷெகாள்T அவன் விரும்பவில்டைல என்பது அவன் ஜேபச்சுத் ஜேXாரடைணயினாஜேலஜேE ஷெXரிந்Xது. 
ஜேலடி �ாக்�ர், பார்வதிடைEப் பார்த்து, “=ற்ற விஷEங்கடைT நீஜேE ஜேகட்டுக்ஷெகாள்” என்றுடைரத்Xாள். 
பார்வதி, துண்டு விTம் பரத்டைXக் காட்டி, “இந்X =ாநாடு Uம்பந்X=ாக அவடைரச் சில விஷEம் விUாரிக்க 
ஜேவண்டும். அXற்காகத்Xான் அவடைர உங்களுக்குத் ஷெXரியு=ா என்று ஜேகட்கிஜேறன்” என்று கூறினாள்.

“அவடைரEாவது துவடைரEாவது. அவன் எனக்குத் ஷெXரிந்Xவன் என்று ஷெUால்லிக் ஷெகாள்Tஜேவ நான் 
ஷெவட்கப் படுகிஜேறன். நீங்கள் அவடைன அவ்வTவு =ரிEாடைXEாக அவர் இவர் என்று ஷெUால்லுகிறீர்கஜேT.
ஆறுமுகம் சுத்X அம்பக் ஜேபர்வழி, ஷெபங்களூரிஜேல அவனுக்கு அம்பக் ஆறுமுகம் என்று Xாஜேன ஷெபEர். 
புளுகுXான் அவனுக்குப் ஜேபாUனம்! ஜே=ாUம் ஷெUய்வதுXான் ஜே=ாட்Uம் அவனுக்கு! ஷெபரிE பகல் 
ஜேவ�க்காரப் பEல்; குடிகாரன். அவன் அச்சுத் ஷெXாழிலாTர் =ாநா�ா ந�த்Xப் ஜேபாகிறான். =ச்சுத் 
ஷெXாழிலாTர் =ாநாடு கூ� ந�த்துவான். Eாஜேரா பாவம் நல்ல =னுஷர்கடைT, இங்ஜேக இழுத்து வந்து 
அகப் பட்�டைXச் சுருட்�ப் ஜேபாகிறான். உங்களுக்குப் பார்த்திபஜேரா, =ற்றவர்கஜேTா ஷெXரிந்திருந்Xால், 
உ�ஜேன Xந்தி அடித்து விடுங்கள். இந்Xப் பEடைல நம்பி, ஷெபரிE =னுஷர்கள் வந்து =னக்கஷ்�ம் 
அடை�Eக் கூ�ாது பாருங்ஜேகா” என்று கம்பவுண்�ர் கூறினான்.

பார்வதி சிரித்துவிட்டு, “இனம் இனத்ஜேXாடுXான் ஜேUரும்! ஆறுமுகம் வயிற்டைறக் கழுவ ஜே=ாUடி 
ஷெUய்பவன். இந்Xப் பார்த்திபன் முXலிEவர்களுக்கு அந்X நிடைலடை= இல்டைல என்றாலும், அவர்கள் 
அம்பக் ஆறுமுகத்திற்கு எந்XவிXத்திலும் குடைறந்Xவர்கTல்ல. இது இருக்கட்டும். நான் இந்X 
ஆறுமுகத்டைXப் பார்த்துப் ஜேபU ஜேவண்டும். எங்ஜேக ஜேபானால் பார்க்கலாம்?” என்று ஜேகட்க, கம்பவுண்�ர்,
“நீங்க ஒரு ஜேவடிக்டைக! அவடைனப் பார்க்க நீங்க ஜேபாவXா, ஷெராம்ப இலட்Uணம். வா�ா கழுஜேXன்னா 
வருவான். அவடைனப் பார்க்கறதுக்குப் ஜேபாகணு=ா? அவன் சுத்X =ட்�=ான ஜேபர்வழிங்க. என்னஜே=ா 
=ாநாடு கூட்�றான்னு =திச்சி�ாதீங்க. அம்பக் ஆறுமுகத்டைXக் ஜேகட்�ால்ஜேலா ஷெXரியும். ஆளின் 
ஜேEாக்கிEடைX” என்று கூறிவிட்டு =றுதினம் ஆறுமுகத்டைX அடைழத்து வருவXாகச் ஷெUான்னான்.

“ஜேUற்றில்Xாஜேன XவடைT இருக்கும்! XவடைTக்கும் ஜேUறுXாஜேன கிடை�க்கும். அதுஜேபாலத்Xான், அம்பக் 
ஆறுமுகத்திற்கு ஏற்ற ஆள்Xான் பார்த்திபன்! பார்த்திபனுக்கு ஏற்ற ஆள்Xான் ஆறுமுகம். ஆனால் இந்X 
இரண்டு ஜேவ�Xாரிகளு=ாகக் கூடிக் ஷெகாண்டு, அச்சுத் ஷெXாழிலாTடைரக் ஷெகடுப்பXா? சீச்சீ! இது =கா 
ஜேகவலம். ஏடைழத் ஷெXாழிலாTரின் ஷெவள்டைT உள்Tத்டைX இப்படிக் கப�ர்கள் ஷெகாள்டைT 
அடிக்கின்றனர். இது=கா துஜேராகம்” என்று பார்வதி பரிXாபத்து�ன் ஜேபUலானாள். “படைழE டைபத்திEம் 
இன்னும் அவளுக்கு வி�வில்டைல” என்று உத்Xமி �ாக்�ருக்குக் கூறினாள். “ஒவ்ஷெவாருவருக்கும் 
ஒவ்ஷெவாரு =ாதிரிEான டைபத்திEம்” என்று கூறிவிட்டு ஜேலடி �ாக்�ர் சிரித்Xாள்.
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பகுதி - 13

அச்சுத் ஷெXாழிலாTர் =ாநாட்டுச் ஷெUEலாTர் என்று கூறப்பட்� ஆறுமுகம் என்பவடைனக் கம்பவுண்�ர் 
அடைழத்து வந்து பார்வதியி�ம் அறிமுகப்படுத்தி டைவத்Xான். ஆறுமுகத்தின் நடை�யுடை� பாவடைனஜேE 
‘அம்பக்’ என்ற பட்�ம் அவனுக்கு உரித்Xானது என்று காட்டிற்று.

ஆறுமுகத்டைXக் கண்�தும், பார்வதிக்கு அவன் ஒரு ஏ=ாற்றுப் ஜேபர்வழி என்பது விTங்கிற்று என்ற 
ஜேபாதிலும் அவனு�ன் ஜேபசி, ஜே=லும் பல Xகவல்கடைTத் ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்T விரும்பினாள். எப்படி 
எப்படிப் ஜேபசுவார்கஜேTா அXற்ஜேகற்றபடி ஜேபசுவதுXான் ஆறுமுகத்தின் வாடிக்டைக. அXன்படிஜேE 
அன்டைறEப் ஜேபச்சு இருந்Xது. பார்வதி, பல விஷEங்கடைTப் பற்றிப் ஜேபசினாள். ஒவ்ஷெவாரு 
விஷEத்திலும் Xனக்குத் ஷெXளிவு உண்டு என்படைXக் காட்டிக் ஷெகாள்T எண்ணினான், ஆறுமுகம் 
“ஷெXாழிலாTர்கள் விஷEத்திஜேல அக்கடைற காட்டுபவர்களி�ம் எனக்குப் ஷெபரு=திப்புப் பிறப்பதுண்டு. 
ஷெபங்களூருக்கு ஒரு காரிE=ாக வந்ஜேXன். இங்கு அச்சுத் ஷெXாழிலாTர் =ாநாடு நடை�ஷெபறப்ஜேபாவXாக 
அறிந்து =கிழ்ந்ஜேXன். இXடைன Eார் ந�த்துவது என்று விUாரித்ஜேXன். Xங்கள் ஷெபEடைரக் கூறினார்கள். 
உ�ஜேன Xங்கடைTக் காண ஜேவண்டுஷெ=ன்று விருப்பப்பட்ஜே�ன். Xங்களுக்கு ஜேவறு எத்XடைனஜேEா 
ஜேவடைலயிருக்கும். நான் Xங்களுக்குத் ஷெXால்டைல ஷெகாடுத்துவிட்ஜே�ன்” என்று பார்வதி Uம்பிரXாE=ான 
உபUார ஷெ=ாழி புகன்றாள்.

ஆறுமுகம் மிக அலட்சிE=ாக, “ஒருவர் =திக்க ஜேவண்டும். புகழ ஜேவண்டும் என்பXற்காக நான் ஒரு 
காரிEமும் ஷெUய்வதில்ø ல். ஷெXாழிலாTர் பாவம். வாயில்லாX பூச்சிகTாக இருக்கிறார்கஜேT, ஏஜேXா 
நம்=ாலான உXவிடைEச் ஷெUய்ஜேவாம் என்ற கருத்ஜேXாடு Xான் இந்X =ாநாட்டை� ஆரம்பித்ஜேXன். 
உண்டை=யிஜேலஜேE, எனக்கு ஜேவடைல அதிகந்Xான் என்றாலும், =ாநாடு விஷE=ாக Eாஜேரா ஒரு =ாது ஜேபU 
விரும்புகிறார்கள் என்று ஜேகள்விப் பட்�தும், ஜேபாய்ப் ஜேபசிவிட்டுத்Xான் வர ஜேவண்டும் என்று 
ஜேXான்றிற்று. உங்களுடை�E ஒத்துடைழப்பும் =ாநாட்டுக்கு ஜேவண்டும்” என்று ஆறுமுகம் கூறினான். பிறகு
இந்X உடைரEா�ல் ந�க்கலாயிற்று.

“பார்த்திபடைனத் Xங்கட்கு எவ்வTவு நாட்கTாகத் ஷெXரியும்?”

“ஷெகாஞ்U நா�கTாகத்Xான் ஏன்?”

“ஒன்றுமில்டைல. ஷெXாழிலாTர்களின் =ாநாட்டுக்குத் Xடைலவராகத் ஜேXர்ந்ஷெXடுத்தீர்கஜேT, அவடைரத் 
Xங்கட்கு அதிக=ாகத் ஷெXரியும் என்று எண்ணிஜேனன்.”

“இதிஷெலன்ன இருக்கிறது? Xடைலடை= வகிக்க Eாடைர அடைழத்Xால் என்ன? ஷெபாம்டை= ஜேபால உட்கார 
ஜேவண்டிEது Xாஜேன? Uகல காரிEத்டைXயும் நான் கவனித்துக் ஷெகாள்Tப் ஜேபாகிஜேறன். ஒப்புக்குத் Xடைலவர். 
இந்Xப் பார்த்திபனி�= ஒரு பத்திரிடைக இருப்பXால் அந்X ஆடைT =ாநாட்டுக்குத் Xடைலவனாக இருக்கச் 
ஷெUய்Xால், பத்திரிடைகயிஜேல =ாநாட்டுச் ஷெUய்தி அதிக=ாக ஷெவளிவரு=ல்லவா? அXற்காகத்Xான் 
பார்த்திபடைன இழுத்ஜேXன்.”

“நல்ல Xந்திரUாலி நீர். ஆனால் பார்த்திபடைன நீர் உபஜேEாகப்படுத்திக் ஷெகாள்T விரும்புவது ஜேபாலப் 
பார்த்திபனும் Xன்னுடை�E ஷெUாந்X விTம்பரத்துக்கு அந்X =ாநாட்டை�ப் பEன்படுத்திக் ஷெகாள்T 
விரும்பினால்...?”

“விரும்பட்டுஜே=, ந=க்ஷெகன்ன நஷ்�ம்?”

“ந=க்கு ஒன்றுமில்டைல. ஷெXாழிலாTரின் ஷெபEடைரக் கூறிக் ஷெகாண்டு, இப்படி ஒரு விடைTEாட்டுக் 
கூ�ாஜேX என்று கூறிஜேனன்.”
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“இதிஜேல விடைTEாட்டு என்ன இருக்கிறது? நான் ஷெXாழிலாTர் ஜேXாழன். பார்த்திபன் ஜேவறு எவஜேனா, 
எந்Xக் காரணத்துக்காகஜேவா =ாநாட்டுக்கு உXவி ஷெUய்கிறான். அந்X உXவிடைE நான் ஷெXாழிலாTரின் 
நன்டை=க்குத் Xாஜேன பEன் படுத்Xப் ஜேபாகிஜேறன்.”

“அது Uரி, எல்ஜேலாரும் Xங்கடைTப் ஜேபாலஜேவ நல்ல குணமுடை�Eவர்கTாக அடை=வார்கTா?”

“=காநாட்டிஜேல Xாங்களும் கலந்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும். அன்று Xங்கள் ஷெபEரு�ன் ஒரு புது விTம்பரம் 
ஷெவளியி� உத்ஜேXUம்.”

“அஷெXல்லாம் ஜேவண்�ாம். நான் =ாநாட்டுக்கு வருகிஜேறன். ஜேபசுவதிஜேல எனக்குப் பிர=ாX=ான பயிற்சி 
கிடை�Eாது. என் ஷெபEடைர விTம்பரப்படுத்X ஜேவண்�ாம்.

“ஷெபண் ஷெXாழிலாTர்கடைTப் பற்றித் Xாங்கள் ஒரு சிறு பிரUங்கம் ஷெUய்E ஜேவண்டும்.”

“எனக்குப் பிரUங்கம் ஷெUய்E ஷெXரிEாது.”

“நான் சில குறிப்புகள் Xருகிஜேறன். அடைX டைவத்துக் ஷெகாண்டு ஜேபசிவி�லாம்.”

“Xங்களுக்கு அந்Xச் சிர=ம் ஜேவண்�ாம். நான் =ாநாட்டுக்கு வருகிஜேறன்.”

“ஆறுமுகம் இந்Xப் ஜேபச்சுக்குப் பிறகு நன்ஷெகாடை�டைE எதிர்ப்பார்த்து நின்றான். கிடை�க்கும் குறி 
காணாXXால் வீண் ஜேவடைலEாக முடிந்Xது என்று சிர=ப்பட்�ான். ஒரு கப் காப்பி Xான், அவன் கண்� 
பலன்.
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பகுதி - 14

=ாநாடு ஆ�ம்பர=ாக ஆரம்ப=ாயிற்று. Eாடைன குதிடைரயு�ன் ஊர்வலம். Xடைலவர்களின் கழுத்து 
ஜேநாகு=Tவு =லர் =ாடைலகள், Xர்=கர்த்Xாக்களும், =�ங்களின் ஆட்களும், ஊர்வலத்திஜேல கலந்து 
ஷெகாண்�னர். ஆலாலசுந்Xரருக்கு இந்X ஆ�ம்பர ஷெUலவு Xான் Xடைலயிஜேல வந்து விடியுஜே=ா என்ற பEம் 
ஜே=லிட்டு விட்�து. ஊர்வலத்டைXப் ஜேபாட்ஜே�ா எடுத்Xனர். பத்திரிடைகயிஜேல அந்Xக் காட்சி 
ஷெவளிவருகிறஜேபாது ஊரார் Xனக்கிருக்கும் ஷெUல்வாக்டைக எண்ணித் Xன்னி�ம் ஷெபரு=திப்புக் 
ஷெகாள்வார்கள் என்ற பூரிப்புப் பார்த்திபனுக்கு. கலாரசிகர் கனகUஜேபUருக்ஜேகா, இதுஜேபான்ற ஊர்வலக் 
காட்சிகடைT எந்ஷெXந்Xப் புலவர் எப்படிஷெEப்படி வர்ணித்திருக்கிறார்கள் என்ற ஆராய்ச்சி. 
ஆறுமுகத்திற்கு அன்று UரிEான Uந்ஜேXாஷம். ஷெபங்களூர் =ட்டு=ல்ல. பல ஊர்களில் “ஷெXாழில்” ந�த்X 
முடியும். இந்X ஒரு =ாநாட்டு =திப்டைப முXலாக டைவத்துக் ஷெகாண்டு என்ற எண்ணம் அவனுக்கு. 
ஊர்வலத்திஜேல முXலாளி=ார்களின் அனு=தியின் ஜேபரில் கலந்து ஷெகாண்� ஷெXாழிலாTர்கள் இந்X 
ஆ�ம்பரத்டைXக் கண்டு திடைகத்Xனர். நம்மி�ம் அக்கடைற காட்� இவ்வTவு பணம் ஷெUலவாகிறது; ந=து 
நிடைலஜேEா ஒன்றும் உEருவXாகக் காஜேணாம் என்ற திடைகப்பு அவர்களுக்கு. ஒரு புறம் வாத்திEஜேகாஷம். 
=ற்ஜேறார் புறம் வீரமுழக்கங்கள். “முXலாளித்தும் ஒழிக! ஷெXாழில் அரசு ஓங்குக!” என்ற அலங்கார 
அட்டை� வடைTவுகள். =ாநாட்டு டைவபவம் ஒரு திருவிழா ஜேபான்று காணப்பட்�து.பார்வதி, =ாநாட்டுப் 
பந்Xலிஜேல, ஒரு மூடைலயிஜேல உட்கார்ந்து ஷெகாண்டு, நிகழ்ச்சிகடைTக் கவனிக்கலானாள். பார்த்திபன், 
முன்பு இருந்XடைXவி�ச் Uற்றுப் பருத்து இருப்படைXக் கண்�ாள். ஆலாலசுந்Xரர், கடைTத்து இருப்பது 
ஷெXரிந்Xது. கனகUஜேபUரின் முகம் கடைல உணர்டைவக் காட்டுவது ஜேபால =ாறி =ாறி =லர்வதும் 
குவிவது=ாக இருந்XடைXக் கண்�ாள். உள்ளூர ஜேXவார ப0டைனக் ஜேகாஷ்டிEாரின் பா�லு�ன் =ாநாடு 
துவங்கிற்று. பிரார்த்Xடைன முடிந்X பிறகு Xடைலவர்களுக்ஷெகல்லாம் ஆறுமுகம் =லர்=ாடைல சூட்டினான். 
=ாநாட்டினர் டைகXட்டிச் Uந்ஜேXாஷத்டைX ஷெXரிEப்படுத்தினர்.

“ஷெவள்டைTக்காரர்கள் கூ� அவரு�ன் ஜேபU முடிEாது. அவ்வTவு ஜே0ாராக இங்கிலீஷ் ஜேபசுவாராண்�ா 
Xடைலவர்.”

“முகத்திஜேல கடைT பாரு�ா!”

“பக்கத்திஜேல ஒரு ஷெபரிEவர் இருக்கிறாஜேர, அவர் ஷெபரிE ஷெ0மீன்Xாராம். எத்XடைனஜேEா ஜேகாடி பணம் 
இருக்காம் அவரி�ம்.”

“அவருக்குப் பக்கத்திஜேல இருப்பவர் ஷெபரிE கவிEாம். காTஜே=கம், கம்பன் ஜேபான்றவர்கடைTவி� 
ஜே=லாம் இவர்.”

“ஆறுமுகம் ஷெகட்டிக்காரப் ஜேபர்வழி�ா, எங்ஷெகங்ஜேகஜேEா இருந்து, Eார் EாடைரஜேEா, அடைழத்து 
வந்திருக்கிறான்.”

இப்படி =கா0னங்கள் =ாநாட்டை�ப் பற்றி =னம் ஜேபான ஜேபாக்கிஜேல ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர். 
ஆ�ம்பரத்திலும் ஷெவளி ஜேவஷத்திலும் இவ்வTவு சுலபத்திஜேல ஏ=ாந்து ஜேபாகும் இந்X =க்கடைTக் 
ஷெகாண்டு, எப்படிச் Uமூக ஷெபாருTாXாரப் புரட்சிடைE உண்�ாக்க முடியும் என்று பார்வதி ஏக்கம் 
ஷெகாண்�ாள். அந்X ஜேநரத்திஜேல ஆறுமுகம், =ாநாட்டுக்கு வந்துள்T Xடைலவர்கடைT =கா0னங்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினான். “விTம்பரத்திஜேல குறிக்கப்பட்�வர்களிஜேல ஒஜேர ஒருவர்Xான் வரவில்டைல 
ஜேராஸ் ஜே=ரி அம்டை=Eாருக்கு திடீஷெரன 0ூரம் வந்துவிட்�Xால் அவர்கள் வரமுடிEவில்டைல என்று 
Xந்தி ஷெகாடுத்து விட்�ார்கள். இது ந=க்குப் ஷெபரிE விUனம் ஷெகாடுக்கிறது என்றாலும், எல்லாம் 
நன்டை=க்குத்Xான் என்ற பழஷெ=ாழிப்படி அந்X ஜேராஸ்ஜே=ரி அம்டை=Eார் வராXதினால் ந=க்கு ஜேவறு ஒரு
நன்டை= கிடை�த்திருக்கிறது. அந்X அம்டை=Eாருக்குப் பதிலாக அவர்கள் ஆற்ற இருந்X பணிடைEச் ஷெUய்E 
ஜேவஜேறார் அம்டை=Eார் ந=க்கு இன்று கிடை�த்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஷெUன்டைனவாசி, அவர்களின் 
ஷெபEர், பார்வதி, பி.ஏ., என்று ஆறுமுகம் ஷெUான்னான். ஜே=டை�யிஜேல விஜேUஷ பரபரப்பு ஏற்பட்�து. 
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பார்த்திபன் திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பார்த்Xான், மிரT மிரT. ஆலாலசுந்Xரருக்கு உ�ஜேல ஆ� 
ஆரம்பித்Xது.

ஜே=டை�யிஜேல ஒரு ஷெபண்=ணிடைEயும் காணாXXால் பார்வதி, பி.ஏ., Eார் என்று ஷெXரிந்து ஷெகாள்T 
முடிEாது =ாநாட்டுக்கு வந்X =க்கள், “Eார் பார்வதி? எங்ஜேக?” என்று ஜேகட்�னர். அம்பக் ஆறுமுகம், 
திடீஷெரன இந்X ஷெவடிகுண்டு வீசுவான் என்று ஒரு துளியும் எதிர்பாராX பார்வதி என்ன ஷெUய்வ ஷெXன்று 
ஷெXரிEா=ல் திணறிக் ஷெகாண்டு இருக்டைகயில் டைகயிஜேல ஜேரா0ா =ாடைலயு�ன் ஆறுமுகம், பார்வதி 
உட்கார்ந்திருந்X இ�த்துக்கு வந்து =ாடைலடைEப் பார்வதி டைகயிஜேல ஷெகாடுத்து விட்டு, “பார்வதி 
அம்டை=Eாருக்கு...” என்று ஷெபருங்குரலிஜேல கூவினான். =கா0னங்கள் “ஜே0!! ஜே0!!” என்று ஷெபருங்கூச்U 
லிட்�னர். ஜேபUா=ல் ஜே=டை�க்குச் ஷெUல்வது Xவிர ஜேவறு வழியில்டைல பார்வதிக்கு. ஜே=டை�டைE 
ஜேநாக்கிப் புன்னடைகயு�ன் ந�ந்து வரும் பார்வதியின் டைகயிஜேல ஜேரா0ா =ாடைலXான் இருந்Xது. ஆனால், 
கத்திடைEக் டைகயிஜேல ஷெகாண்டு குத்X வருபவடைனக் கண்டு பEப்படுவடைXப் ஜேபால இருந்Xது 
பார்த்திபனின் பார்டைவ.

ஜே=டை� மீது பார்வதி வந்து அ=ர்ந்Xதும் பார்த்திபன் பEந்து ஜேபானான் என்றாலும், அடைX =டைறக்க ஒரு 
பச்டைUச் சிரிப்டைபத் துடைணக்கு அடைழத்துக் ஷெகாண்ஜே�, “என்ன ஆச்UரிEம்! நான் காண்பது கனவா, 
நனவா? பார்வதி! அது என்ன எதிர்பாராX Uந்திப்பு?” என்று ஜேகட்�ான். பார்வதியின் புன்னடைகக்குப் 
ஷெபாருள் விTங்கவில்டைல.பார்த்திபனுக்கு, ஆலாலசுந்Xரரின் அகன்ற வாய் மூ�வில்டைல. கலாரசிகரின் 
கண் சிமிட்�ல் ஓய்வில்டைல. =ாநாட்டினரின் டைகXட்�லும் நிற்க வில்டைல. பார்வதி =ாநாட்டினடைர 
வணங்கிEபடி “என்டைனக் ஷெகௗரவித்XXற்காக வணக்கம். இனி =ாநாடு நடை�ஷெபற ஜேவண்டும். ஆகஜேவ, 
XEவு ஷெUய்து Uத்Xம் ஷெUய்E ஜேவண்�ாம்” என்று ஜேகட்டுக் ஷெகாண்�ாள். =ாநாட்டிஜேல இXற்கு ஒரு 
Uந்ஜேXாஷ ஆரவாரம் கிTம்பிற்று.

“Eாராவது பாடினால் கூச்Uல் நிற்கும்” என்று பார்த்திபன் அம்பக் ஆறுமுகத்தி�ம் கூறினான். 
எவ்வTஜேவா ஜேகாபம், ஜேUாகம், என் ஷெUய்வான் பார்த்திபன்! ஷெகாடை�க்கானல் =ாநாட்டுக்குப் பிறகு 
பார்வதிடைEச் Uந்திக்கிறான். இடை�ஜேE எவ்வTஜேவா =ாறுXல்கள். பார்வதி ஷெபாது வாழ்விலிருந்ஜேX 
விலகிவிட்�ாள். இனி வரஜேவ முடிEாது என்று எண்ணி இருந்X பார்த்திபனுக்குத் திடீஷெரனப் பார்வதி 
ஷெபங்களூர் =ாநாட்டிஜேல பிரஜேவசித்Xது ஆச்UரிEத்டைXயும் அச்Uத்டைXயும் Xந்Xது. அம்பக் ஆறுமுகம் 
ஜேவண்டுஷெ=ன்ஜேற பார்வதிடைE இங்கு அடைழத்து வந்Xாஜேனா என்ற Uந்ஜேXகம் பிறந்Xது. பார்வதி படைழE 
சுபாவத் ஜேXாடு இருக்கிறாTா என்று அறிE ஆவல் ஷெகாண்�ான். ஜேகட்ப ஷெXன்றாஜேலா பEம்! 
பார்வதியின் ஷெUாற்ஷெபாழிவிஜேல Xன்டைனக் கண்டித்து விடுவாஜேTா என்று திகில் ஷெகாண்�ான். 
ஆலாலசுந்Xர ருக்கு அந்Xப் படைழE கடைX நிடைனவுக்கு வந்Xது. Xனது காXலும் பார்வதியின் 
நிபந்Xடைனயும் =னத்திஜேல குதிக்கத் ஷெXா�ங்கின. ஒரு ஷெபண்டைணக் கண்டு, இவர்கள் ஏன் இப்படி 
அஞ்சுகின்றனர் என்று =ாநாட்டினரிஜேல சிலர் ஜேEாசிக்கலாயினர்.

இXற்குள் Eாஜேரா ஒரு வாலிபடைன இழுத்து வந்Xான் ஆறுமுகம். வாலிபன் பாடினான். 
“வந்Xாட்ஷெகாள்ளும் வடிஜேவலஜேன. வள்ளிஜேலாலஜேன” என்ற முருகன் ப0டைனக் கீXத்டைX. அவன் 
உள்ளூர் ப0டைனக் கூ�த்திஜேல பா�கன். முருகன் வள்ளியி�ம் ஷெகாஞ்சிEதும், =ன்=Xன் பர=சிவடைன 
மிஞ்சிEது=ான பக்திப் பா�ல்கள் ஷெXரியுஜே=ஷெEாழிE, ஷெXாழிலாTர் குடைறகள் பற்றிஜேEா, U=Xர்= 
முடைற குறித்ஜேXா பா�ல் ஏது=றிEான். அம்பக் ஆறுமுகம் உருவான ஷெXாழிலாTர் இEக்க அடை=ப்பு 
ஏற்படுத்தியிருந்Xால்Xாஜேன இEக்கம் Uம்பந்X=ாகப் பா�த் ஷெXாண்�ர்கள் இருக்க முடியும்! பார்வதி 
சிரித்Xாள். அம்பக் ஆறுமுகத்டைXக் கூப்பிட்டு “ஜேபாதும் பாட்டு, நிறுத்Xச் ஷெUால் இது என்ன ப0டைன 
=ண்�ப=ா?” என்று ஜேகட்�ாள். பா�லும் முடிந்Xது. அXற்கு ஒரு ஆரவார=ான டைகXட்�லும் ந�ந்Xது.

அம்பக் ஆறுமுகம் =ாநாட்டை�த் துவக்கித் Xரும்படி ஆலாலசுந்Xரடைரக் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்�ான். 
ஆலாலசுந்Xரர் அதுவடைர ( திருவிழாக்கள் Xவிர) அவ்வTவு ஷெபரிE கூட்�த்டைXக் கண்�தில்டைல. 
ஜேபசிஜேE பழக்கமில்டைல. நாவிஜேல ஓர் விX=ான பிசின் ஒட்டிக் ஷெகாண்�து! ஷெXாண்டை�யிஜேல வறட்சி! 
டைககால்கள் உXறின! கண்களிஜேல மிரட்சி! கஷ்�ப்பட்டுச் Uட்டை�ப் டைபக்குள்ளிருந்து ஒரு காகிXச் 
சுருடைT எடுத்Xார். பிரித்Xார், =டித்Xார், =றுபடியும் பிரித்Xார். ஏஜேXா ஜேபU வாய் திறந்Xார். எடைXஜேEா 
கூறினார். =ாநாட்டிஜேல ஒஜேர சிரிப்பு, ஜேகலி, சீட்டிடைக அடிப்பதும்டைக ஷெகாட்டுவது=ாகி விட்�து. அம்பக்
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ஆறுமுகம் கும்பிடுகள் ஜேபாட்�ான். “கூச்Uலி�ாதீர். சீ=ான் ஆலாலசுந்Xரர் ஜேநற்ஷெறல்லாம் 0ுரத்Xால் 
கஷ்�ப்பட்�ார். அXனால்Xான் சிர=ப்படுகிறார்” என்று U=ாXானம் கூறினான். அடைXஜேE Uாக்காக 
டைவத்துக் ஷெகாண்டு ஆலாலசுந்Xரர், காகிXச் சுருடைT ஆறுமுகத்தினி�ஜே= ஷெகாடுத்து படிக்கும்படி 
கூறிவிட்டு உட்கார்ந்து ஷெகாண்�ார். இXற்குள் முகம் முழுவதும் விEர்டைவ =E=ாகிவிட்�து.

ஆறுமுகம் ஆலாலசுந்Xரரின் ஷெUாற்ஷெபாழிடைவப் படித்Xான் பாதியிஜேல =ாநாட்டிஜேல Uலிப்பு உண்�ாகி 
விட்�து. ஏன் உண்�ாகாது? Xங்களின் குடைறகடைTத் தீர்க்க ஏXாவது வழி கூற=ாட்�ார்கTா, 
முXலாளித்Xனத்Xால் விடைTயும் ஜேகடுகடைTக் கண்டிக்க =ாட்�ார்கTா என்று =ாநாட்டினர் ஆவஜேலாடு 
கூடியிருக்க, ஆலாலசுந்Xரரின் ஷெUாற்ஷெபாழிஜேவா, “=னிXனாகப் பிறந்Xவர் Eாவரும் ஏXாவஷெXாரு 
கஷ்�ம் அனுபவித்துக் ஷெகாண்டுXான் இருக்கின்றனர். கவடைல என்பது எல்ஜேலாருக்குஜே= உண்டு. 
கஞ்சிக்கு உப்பில்டைல என்பதும் கவடைலXான் பாலுக்குச் சீனியில்டைல என்பதும் கவடைலXான். 
ஜேபாதுஷெ=ன்ற =னஜே= ஷெபான் ஷெUய்யும் =ருந்து. கிடை�ப்படைXக் ஷெகாண்டு திருப்தி அடை�வஜேX 
சிலாக்கிE=ான வழி. பாடுப�ா=ல் உலகிஜேல Eாருஜே= இருக்கவில்டைல. ஷெXய்வங்கள் கூ�ப் பாடுபட்� 
வண்ணந்Xான் இருக்கின்றன” என்று இருந்Xது. ஏன் =க்களுக்குக் ஜேகாபம் வராது? 

=ாநாட்டினரின் =னப் ஜேபாக்டைக ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ான் ஆறுமுகம். எனஜேவ காகிXச் சுருடைTயில் எழுதி 
இருந்XடைXப் படிக்கா=ல் Xன் ஷெUாந்Xச் Uரக்டைக வீசினான். உங்களின் கஷ்�த்டைXப் ஜேபாக்க 
ஜேவண்டுஷெ=ன்பஜேX என் ஜேநாக்கம். ஷெXாழிலாTர்களுக்கு ஒரு Xர்= ஆஸ்பத்திரி டைவக்கப் ஜேபாகிஜேறன். 
ஷெXாழிலாTர் வீட்டுப் பிள்டைTகளுக்கு இலவUப் படிப்புக்கு என்னாலான ஒத்XாடைU ஷெUய்Eப் 
ஜேபாகிஜேறன்” என்று ஆறுமுகம் ஆலாலசுந்Xரர் கனவிலும் எண்ணாXடைX எல்லாம் கூறினான். 
=ாநாட்டினருக்கு =ட்�ற்ற =கிழ்ச்சி. ஆலாலசுந்Xரருக்கு ஜே0! ஜே0! என்று ஆரவாரம் ஷெUய்Xனர். 
ஆலாலசுந்Xரர் டைககடைTப் பிடைUந்து ஷெகாண்�ார். ஆறுமுகத்தின் Uட்டை�டைEப் பிடித்திழுத் Xார். 
பார்த்திபடைன ஜேநாக்கினார். இடை�ஜேE பார்வதிடைEப் பார்த்து ஒரு அUட்டு சிரிப்பு“ காட்டினார்.

பார்வதிக்கு விஷEம் புரிந்துவிட்�து. இதுXான் Xக்க U=Eம் என்று ஜேEாசித்து எழுந்து நின்று, 
“=கா0னங்கஜேT! ஆலாலசுந்Xரர் இவ்வTவு உXவிகடைTச் ஷெUய்Eப் ஜேபாவXாகப் ஜேபசுகிறாஜேர ஷெEாழிE, 
ஷெUய்வாரா ஷெUய்E=ாட்�ாரா என்று Uந்ஜேXகப்ப� ஜேவண்�ாம். இஜேX ஜே=டை�யிஜேல 5000 ரூபாய் 
நன்ஷெகாடை�Eாக இந்X ஊர் Xர்= டைவத்திEUாடைலக்குத் Xரப் ஜேபாகிறார்” என்று கூறிவிட்டு 
உட்கார்ந்Xாள்.

ஜே=டை�யிலிருந்X Xர்= டைவத்திEUாடைல அதிகாரி துள்ளிக் குதித்ஷெXழுந்து, ஆலாலசுந்Xரரின் கரங்கடைTப் 
பிடித்துக் குலுக்கி விட்டுக் கண்களிஜேல ஒத்திக் ஷெகாண்டு, “=கா0னங்கஜேT! ஆலாலசுந்Xரஜேர கலிகாலக் 
கர்ணன். கர்ணன் கூ� இவர் முன் என்ன ஷெUய்E முடியும்? கர்ணன், ஜேகட்�வர்களுக்ஜேக Xானம் 
ஷெகாடுத்Xான். ஆலாலசுந்Xரஜேரா, நாங்கள் ஜேகட்கா முன்ஜேப 5000 ரூபாய் நன்ஷெகாடை� Xருகிறார். 
இப்படிப்பட்� உத்X= குணம் படை�த்Xவருக்கு ந=து =ன=ார்ந்X வந்Xனத்டைXத் ஷெXரிவித்துக் ஷெகாள்T 
ஜேவண்டும். ஆகஜேவ ஆலாலசுந்Xரருக்ஜேக ஜே0, ஜே0, ஜே0 என்று மூன்றுமுடைற ஜே0 ஷெUால்லுங்கள்” என்று 
உற்Uாகத்ஜேXாடு கூவினார். =ாநாட்டுக் ஷெகாட்�டைக அதிர்ந்Xது. =க்களின் ஜேகாஷத்தினால்!

ஆலாலசுந்Xரருக்கு என்ன ஷெUய்வஷெXன்ஜேற ஷெXரிEவில்டைல. பார்வதிடைEப் பிடித்திழுத்துக் கழுத்டைX 
ஷெநரித்து வி�லா=ா என்று ஜேXான்றிற்று. “படுபாவி! இப்படி என்டைனப் பாடுபடுத்து கிறாஜேT! ஒன்றா 
இரண்�ா? ஒரு நூறா இரண்டு நூறா? ஐந்து ஆயிரத்டைX நான் எப்படிக் ஷெகாட்டி அழுஜேவன்? என்று 
எண்ணினார். ‘சீ! பEம் என்ன? எழுந்து ஷெUால்லிவிடுஜேவாம். அது முழு ஜே=ாUடி. நான் ஒரு காசு கூ�த் 
XரமுடிEாது. XருவXாகச் ஷெUால்லவில்டைல. நிடைனத்XஜேX இல்டைல. ஆறுமுகம் Uரடு விட்�ான். 
அநிEாEக்காரி அXற்குஜே=ல் அடுக்கிவிட்�ாள்’ என்று கூறஜேவண்டிEதுXான் என்று தீர்=ானித்து, 
எழுந்திருக்கப் ஜேபாகும் U=Eம் பார்த்திபன், அவடைரப் பிடித்திழுத்து உட்காரடைவத்து, இரகசிE=ாகக் 
கூறினான். “நிடைலடை= ஜே=ாU=ாகி விட்�து. ஜேபUா=ல் 5000 ரூபாய்க்குச் ஷெUக் எழுதி ஷெகாடுத்து 
விடுங்கள். இப்ஜேபாது 0னங்கள் இருக்கிற நிடைலடை=யில் பணம் Xர முடிEாது. ஆளுக்ஷெகாரு கல் 
எடுத்துப் ஜேபாட்டுக் ஷெகான்று விடுவார்கள். அவ்வTவு ஆத்திரம் உண்�ாகும்” என்று கூறினான். 
“எல்லாம் உன்னால் வருகிற வம்பு” என்று ஆலால சுந்Xரர் ஜேUாகத்ஜேXாடு கூறி துக்கம் ஜே=லிட்�வராய், 
நாற்காலியில் Uாய்ந்து விட்�ார்.
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பார்த்திபடைனப் பார்வதி புன்சிரிப்பு�ன ஜேநாக்கிEபடி “5000 ரூபாடைE Xர்= டைவத்திEUாடைலக்காரரி�ம் 
ஷெகாடுத்து விடுவது Xாஜேன” என்று கூறினாள். ஆலாலசுந்Xரருக்கு ‘ஷெUக்’ எழுதிக் Xருவது Xவிர ஜேவறு 
வழியில்டைல. 5000 ரூபாய்க்குச் ‘ஷெUக்’ கிடை�த்Xதும், ஆனந்Xக் கூத்Xாடினார் Xர்= டைவத்திE Uாடைலக்காரர்.
ஆரம்பஜே= இவ்வTவு ஜே=ாU=ாக இருக்கிறஜேX. ஜேபாகப் ஜேபாக என்ஷெனன்ன ந�க்குஜே=ா என்று பEந்X 
பார்த்திபன், ஏஜேXஜேXா ஜேபU ஜேவண்டுஷெ=ன்று எண்ணிEடைX =றந்து =னக் குழப்பத்து�ன் அச்சுத் 
ஷெXாழிலாTர்கள் படும் கஷ்�ங்கள் பற்றியும் ஷெபாதுவாகத் ஷெXாழிலாTர்கள் அனுவிக்கும் 
ஷெXால்டைலகடைTயும் ஒருவாறு விTக்கிப் ஜேபசிவிட்டுத் ஷெXாழிலாTர் ஜேXாழன் என்ற புதுக்கட்சிடைEத் 
துவக்கிச் Uட்� UடைபகடைTக் டைகப்பற்றி பல புதிE Uட்�ங்கடைT உண்�ாக்குவஜேX Xனது 
ஜேநாக்கஷெ=ன்றும் கூறிவிட்டு மிக விடைரவாகஜேவ Xனது பிரUங்கத்டைX முடித்துக் ஷெகாண்�ான்.

ஆலாலசுந்Xரடைரச் சிக்க டைவத்Xது ஜேபாலப் பார்த்திபடைன யும் சிக்க டைவக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று கருதிE 
பார்வதி, “Xடைலவரின் அரிE ஷெபரிE ஷெUாற்ஷெபாழிடைவப் பாராட்டுவடைX நான் ஒரு ஷெபருடை=Eாகக் 
கருதுகிஜேறன். ந=து =ாநாட்டுத் Xடைலவர், ஷெUால் ஜேவறு ஷெUEல் ஜேவராக ந�ப்பவரல்ல. அச்சுத் 
ஷெXாழிலாTர் படும் கஷ்�ங்கடைT அழகாக அவர் எடுத்துக் கூறிEடைXக் ஜேகட்டு இன்புற்றீர்கள். அடைXவி�
இன்ப=ான ஒரு ஷெUய்தி ஜேகளுங்கள். ஜேXாழர் பார்த்திபன் “ரட்Uகன்” என்று ஒரு பத்திரிடைக ந�த்துகிறார். 
அந்Xப் பத்திரிகாலEத்திஜேல அச்சுத் ஷெXாழிலிஜேல உள்Tவர்க்ஷெகல்லாம் இன்று முXல் இரட்டிப்பு 
=�ங்காகச் Uம்பTத்டைX உEர்த்தி இருக்கிறார். இந்Xப் ஷெபருங் குணத்டைX நான் பாராட்டுகிஜேறன்” என்று 
கூறினாள். =க்கள் “ஜே0” ஜேகாஷமிட்�னர். =ாநாட்டு ந�வடிக்டைககடைTக் கவனித்து வந்X பத்திரிடைக 
நிருபர்கள் பார்வதியின் ஜேபச்டைUக் குறித்துக் ஷெகாண்�னர்.

பார்த்திபன் பதிஜேலதும் கூறவில்டைல. பார்வதி பழி வாங்குகிறாள் என்பதும். அதிலிருந்து Xப்புவது 
கஷ்�=ான காரிEம் என்பதும் பார்த்திபனுக்குத் ஷெXரிந்Xது. என் ஷெUய்வான்? திரு�டைனத் ஜேXள் 
ஷெகாட்டினால் என்ன ஷெUய்E முடியும்? பணம் ஜேபாகட்டும். கவடைலயில்டைல. இந்Xப் பார்வதிடைE 
=ாநாட்டிஜேலஜேE எப்படிEாவது அவ=ானப்படுத்X ஜேவண்டுஷெ=ன்று துடித்Xது. பார்த்திபனுடை�E =னம்.
அXற்காக என்ன ஷெUய்வது என்று ஜேEாசிக்கத் ஷெXா�ங்கினான். குழம்பிப் ஜேபாயிருந்X அவனுக்குச் 
சுலபத்திஜேல ஒரு வழியும் ஜேXான்றவில்டைல. பார்வதி முன்ஜேனற்பாட்டு�ன் வந்திருக்கிறாஜேTா, 
என்னஜேவா, ஆறுமுகஜே= பார்வதியின் டைகEாஜேTா என்னஜேவா, எந்Xப் புற்றிஜேல எந்Xப் பாம்பு 
இருக்குஜே=ா Eார் கண்�ார்கள் என்று எண்ணிப் பEந்Xான்.

பார்வதி ஜேபUத் ஷெXா�ங்கினாள். அவTது ஷெUாற்ஷெபாழிவிஜேல சுடைவயும் அறிவும் இடைUயும் ஷெ=ாழியும் 
ஜேபாலப் பிடைணந்திருந்Xன. ஜேபார் வீரன் Xனது ஷெவற்றிடைE எடுத்துடைரப்பது ஜேபாலப் ஜேபUலானாள். 
பார்வதியின் ஷெUாற்ஷெபாழிடைவக் ஜேகட்டு 0னங்கள் Xம்டை= =றந்து இருந்Xனர். அXற்கு முன்ஜேப 
அவ்வTவு உருக்க=ாகப் பார்வதி ஜேபசிEடைXப் பார்த்திபன் ஜேகட்�ஜேX இல்டைல. பார்வதியின் 
ஷெUாற்ஷெபாழிவிஜேல =க்கள் இலயித்திருப்படைXக் கண்டு அ�க்க முடிEாX அTவு ஷெபாறாடை= மூண் 
விட்�து பார்த்திபனுக்கு. எனஜேவ, ஜே=டைU மீதிருந்X =ணிடைE அடித்Xான், ஜேபச்டைU முடித்துக் ஷெகாள்Tச் 
ஷெUால்லி, பார்வதி, “=ணிஜேEாடைU! =கா0னங்கஜேT! என் ஜேபச்U நீண்டு விட்�து. நிறுத்திக்ஷெகாள் என்று 
=ணிடைE அடிக்கிறார் Xடைலவர் நான் இரண்டு நிமிஷத்திஜேல நிறுத்திக் ஷெகாள்Tப் ஜேபாகிஜேறன்” என்று 
ஷெUான்னதுXான் Xா=Xம். பலர், “இன்னும் ஒரு =ணிஜேநரம் ஜேபU ஜேவண்டும். பார்வதி அம்டை=Eாருக்கு 
ஜே0” என்று கூவினர். பார்வதி ஷெவற்றிச்சிரிப்பு�ன் பார்த்திபடைன ஜேநாக்கினாள்.

“பார்வதி! ஜேபாதும் உன்னுடை�E விடைTEாட்டு” என்று ஜேகாப=ாகக் கூறினான். பார்வதி ஷெகம்பீர=ான 
குரலிஜேல, “Xடைலவஜேர! =கா0னங்களுக்குக் கூறுங்கள். அவர்கTல்லவா என்டைனப் ஜேபUச்ஷெUால்லி 
வற்புறுத்துகிறார்கள்? நான் என்ன ஷெUய்ஜேவன்?” என்று ஜேகட்�ாள். பார்த்திபன் எழுந்து நின்றான். 
“=கா0னங்கஜேT! =ணி இப்ஜேபாது பன்னிரண்டு. எனக்கு அவUர=ான ஜேவடைல இருப்பXால் 
=ாநாட்டை�ச் சீக்கிர=ாக முடித்துவி� விரும்புகிஜேறன்” என்று கூறினான்.

“Xாங்கள் அவUர=ாகப் ஜேபாய்வி� ஜேவண்டு=ானால் ஷெUன்று வாருங்கள். பார்வதி அம்டை=Eார் 
ஜேபUட்டும்” என்றுடைரத்Xனர் =ாநாட்டினர்.

“இது என்டைன ஜேவண்டுஷெ=ன்ஜேற அவ=ானப் படுத்துவXாகும்.”
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“பார்வதி ஜேபU ஜேவண்டும்.”

“முடிEாது! நான் =ாநாட்டுத் Xடைலவன். இனி ஒரு நிமிஷம் கூ�ப் பார்வதி ஜேபU அனு=திக்கப் 
ஜேபாவதில்டைல.”

“பார்வதி அம்டை= ஜேபUத்Xான் ஜேவண்டும். ஜேபா ஷெவளிஜேE! ஜேபா! ஜேபா!”

“இதுXான் ஒழுக்க=ா? இதுXான் =ரிEாடைXEா? ஆறுமுகம் 0னங்கடைT அ�க்கப் ஜேபாகிறாEா, 
இல்டைலEா?”

“ஜே�! அம்பக் ஆறுமுகம் ஜேபா�ா, ஷெவளிஜேE! நீயும் ஜேபா!”

“=ாநாட்டை� நான் கடைலக்கப் ஜேபாகிஜேறன்.”

“ஒரு ஆள்கூ� ஷெவளிஜேE ஜேபாக ஜேவண்�ாம். பார்வதி அம்டை=Eார் பிரUங்கத்டைXக் ஜேகட்ஜேபாம். Xடைலவர் 
ஜேபாகட்டும் ஷெவளிஜேE.”

“நான்ஷெUன்ஸ்! இது காலிப்பEல்களின் கூட்�ம்! =ரிEாடைX ஷெXரிEாX =டை�ப்பEல்கள் கூட்�ம்.”

“Eார�ா =டை�Eன்? =டை�ப்பEஜேல! ஜேபா� ஷெவளிஜேE! Eார�ா காலிப்பEல்? ஜேபா�ா ஷெவளிஜேE!”

“ஜேபாலீஸ்! ஜேபாலீஸ்!”

=கா0னங்களின் ஜேபரிடைரச்Uல், Xடைலவரின் Xத்Xளிப்பு. ஜேபாலீஸ் பிரஜேவUம் ஆகிE இலட்Uணங்களு�ன் 
=ாநாடு கடைலந்Xது.
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பகுதி - 15

=ாநாடு குழப்பத்திஜேல முடிEஜேவ, பார்த்திபன் கடுங்ஜேகாபங் ஷெகாண்�ான். பார்வதிடைEச் சுட்டுக் 
ஷெகான்றுவி� ஜேவண்டும் என்று நிடைனத்Xான். Uட்�ம் சும்=ா வி�ாஜேX என்று கருதிப் பEந்Xான். 
ஜேவ�Xாரிகள், =க்கள் ஷெபEடைரக் கூறிக் ஷெகாண்டு, ஷெபாதுநலத் ஷெXாண்டு என்று ஷெபEர் டைவத்துக் 
ஷெகாண்டு, ஏய்ப்பது இதுஜேபாலத் Xடுக்கப்ப�த்Xான் ஜேவண்டும் என்று ஜேபUலாயினர். அம்பக் ஆறுமுகம், 
ஷெவண்ஷெணய் திரண்டு வரும் U=Eத்திஜேல Xாழி உடை�ந்X கடைXஜேபாலாயிற்ஜேற என்ஷெறண்ணி 
விUனித்Xான். பத்திரிடைக நிருபர்கள் விXவிX=ாகத் Xடைலப்புக்கள் ஷெகாடுத்துச் ஷெUய்திச் சித்திரங்கடைTத் 
தீட்�ச் Uம்பவம் வாய்ப்பு அளித்XஜேX என்ஷெறண்ணி =கிழ்ந்Xனர். ஆலாலசுந்Xரர், “நான் ஆயிரம் X�டைவ 
ஷெUான்ஜேனன். ஜேவண்�ாம் ஜேவண்�ா ஷெ=ன்று. இந்Xப் பார்த்திபன் என் ஷெUால்டைலக் ஜேகட்கவில்டைல. 
இவ்வTவும் இவனால் வந்X ஷெXால்டைல” என்று கூறி விUனித்Xார். =ாநாடு குழப்பத்திஜேல முடிந்XXால் 
பலருக்கு ஏற்பட்� =னக் கஷ்�ஜே= அதிகம். “விரிவாக விTக்க=ாக முத்Xமிழின் =ணம் க=ழ, 
வித்Xகரின் உடைரகள் மிளிர, புதிE Xத்துவார்த்Xங்கள் நிரம்பிE ஷெUாற்ஷெபாழிவு XEாரித்ஜேXன். 
வீணாயிற்று” என்று கூறி அவர் விUாரப்பட்�ார். “எத்Xடைன ஏடுகடைTப் புரட்டிஜேனாம். என்ஷெனன்ன 
பா�ல்கடைT இடைணத்ஜேXாம். எப்படி எப்படிப் ஷெபாருள் விTக்கமுடைரத்துள்ஜேTாம். இப்படிப்பட்� 
இனிE உடைரடைE இதுவடைர ஷெபங்களூரிஜேல எவரும் ஜேகட்டிருக்கஜேவ முடிEாஜேX. Xமிழகத்திஜேலஜேE 
இவ்வTவு அருடை=Eான விரிவுடைரடைE நிகழ்த்Xவல்லார் ஜேவறு எவருTர்? பலருக்குப் படிப்பு உண்டு. 
பண்பாடு கிடை�EாஜேX! இலக்கண இலக்கிEம் ஷெXரிந்ஜேXார் பலர் இருக்கின்றனர்! ஆனால், ரUம் கண்டு 
அனுபவித்XடைX =க்கட்கு எடுத்துக் கூறிடும் வடைக உணர்ந்Xார் EாருTர்? கடைலயின் ஜே=ம்பாட்டிடைன 
=க்கள் உணரும் வாய்ப்பு Xவறிவிட்�ஜேX” என்று எண்ணி ஏங்கினார், கலாரசிகர் கனகUஜேபUர்.

ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி, =ாநாட்டு விஷE=ாகப் பார்வதி கூறிEது ஜேகட்டுச் சிரித்Xாள். “பார்வதி ஒரு 
ஷெபரிE சிறுக்கி. நீ ஒரு ஷெபரிE =ாநாட்டை�ஜேE கடைலத்து விட்டு வந்து விட்�ாஜேE. எவ்வTவு டைXரிE=டி 
உனக்கு?” என்று கூறினாள். “இXற்கு ஒரு பாராட்�ா? அவர்கள் =ாநாடுகள் ந�த்திப் 
பழக்கப்பட்�வர்களு=ல்ல. =க்கஜேTாடு ஷெXா�ர்பு ஷெகாண்�வர்களு =ல்ல. ஒரு =ாநாட்டை� எப்படி 
ந�த்X ஜேவண்டுஷெ=ன்பஜேX ஷெXரிEாXXால்Xான் அந்Xக் குழப்பம் உண்�ாயிற்று” என்று பார்வதி 
கூறினாள். “இப்படிஜேE எத்Xடைன காலம் ஷெபாதுநலத் ஷெXாண்டு, கட்சி ஜேவடைல என்று இருக்கப் 
ஜேபாகிறாய்? பார்வதி! உலக =க்கள் அடைனவரும் சுகம் ஷெபற்ற பிறகுXான் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாள்வது 
என்று ஏXாவது UபX=ா?” என்று ஜேலடி �ாக்�ர் ஜேகட்�ாள். “உனக்கு எப்ஜேபாதும் ஜேகலிXான் ஜேவடைல” 
என்று பதிலுடைரத்Xாள் பார்வதி.

வாய் கூறிEது அவ்வTவுXான். ஆனால், =னஜே=ா, ஷெகாடை�க்கானலிஜேல கு=ார் முழக்கமிட்�து. அடைXக் 
ஜேகட்� பார்த்திபன் =ாநாட்டை� ஷெவற்றிகர=ாக ந�த்தினால் என்ன, ந�த்Xா=ற்ஜேபானால் என்ன? கு=ார் 
விஷEத்திஜேல ஷெவற்றி ஷெபற்றுவிட்�ான். கு=ாரின் புகழ் ஓங்குஜே=ா என்று பEந்Xான். கு=ார் 
இருக்குமி�ம் ஷெXரிEா=ற் ஜேபாகு=ாறு ஷெUய்துவிட்�ான். எங்கு ஜேபானான் கு=ார்? அவன் 
ஷெXாழிலாTருக்காகத் திரட்டிE ஷெபரும் ஷெபாருள் என்னவாயிற்று? என்பது ஷெXரிE =ார்க்கஜே= இல்டைல. 
இடைX எண்ணிப் பார்வதி விUனமுற்றாள். கு=ார், நம்பிக்டைக ஜே=ாUடி ஷெUய்Eக் கூடிEவஷெனன்று 
பார்வதிEால் நம்ப முடிEவில்டைல. பாட்�ாளி =க்களி�ம் அவன் காட்டிE அக்கடைறடைE அவள் 
அறிவாள். பார்த்திபடைனப் ஜேபாலப் ப�ாஜே�ாபக்காரனல்ல. Xடைலடை=ப் பXவி ஷெபறச் Uதி பல புரியும் 
ஜேநாக்கஜே= இல்லாX கு=ார். ஷெபாதுப் பணத்டைXச் சூடைறEா�க் கூடிEவனல்ல. Xன் உயிடைரக் 
ஷெகாடுத்ஜேXனும், பாடுபடுபவருக்குப் பணிபுரிE ஜேவண்டுஷெ=ன்ற ஒஜேர இலட்சிEத்திஜேல மூழ்கிE கு=ார் 
எங்ஜேக ஷெUன்றுள்Tான். ஏன் Xடைல=டைறவாக இருக்கிறான் என்று எண்ணி எண்ணி ஏக்கமுற்ற பார்வதி, 
பார்த்திபனுக்குத்Xான் இந்X =ர்=ம் ஷெXரிE ஜேவண்டும். அவனி�ம் வீணாக விஜேராதித்துக் ஷெகாண்�து 
Xவறு. Xந்திர=ாக ந�ந்து ஷெகாண்டு பார்த்திபன் மூல=ாக கு=ாடைரப் பற்றிE Xகவடைலத் ஷெXரிந்து 
ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று தீர்=ானித்து, பார்த்திபன் Xங்கியிருந்X விடுதிக்குச் ஷெUன்றாள்.

=ாநாடு குழப்பத்திஜேல முடிவXற்குக் காரண=ாக இருந்Xது ஜேபாXாஷெXன்று ஜேகலி ஷெUய்Eவும் துணிந்து 
பார்வதி வந்திருக் கிறாள் என்று நிடைனத்X பார்த்திபன் ஜேவல் பாய்ந்X ஜேவங்டைகப் ஜேபாலச் சீறினான். 
ஆணவமும் அட்�காUமும் ஷெகாண்� ஷெUாற்கடைT வீUலானான். வழிEற்றவள், நிடைல ஷெகட்�வள் என்று 
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பார்வதிடைEத் தூற்றினான். பார்வதி அவனுக்குப் பதிலுடைரக்கவில்டைல; ஜேகாபமும் ஷெகாண்�Xாகக் 
காட்டிக் ஷெகாள்Tவில்டைல. புன்சிரிப்பு�ஜேனஜேE ஜேபசினாள். “=ன்னிக்க ஜேவண்டும்! நான் ஓர் ஏடைழ! என் 
மீது ஜேகாபித்துக் ஷெகாள்Tலா=ா? Xங்கள் Uக்திக்கு முன்னால் நான் எம்=ாத்திரம்?” என்ற ஷெUாற்கடைTஜேE 
பதிலாக உடைரத்Xாள். அவளுடை�E அடை=திEான ஜேபாக்கும் பணிவான ஜேபச்சும், பார்த்திபனுக்குக் 
ஜேகாபத்டைXக் கிTறிவி�ஜேவ உXவின. பதிலுக்குப் பதில் பார்வதியும் ஜேகாப=ாகப் ஜேபசியிருந்Xாலாவது, 
ஆத்திரம் தீர அவடைTப் ஜேபசி ஒருவாறு திருப்தி ஷெபறலாம். அவஜேTா அ�க்கஜே= உருவானவள் ஜேபால 
இருந்தி�க் கண்�ான். அவனுக்கு அந்X நிடைலயின் காரணம் விTங்கவில்டைல. டைககTால் Xடைலயிஜேல 
அடித்துக் ஷெகாண்�ான். ஜே=டை0டைE ஓங்கிக் குத்தினான். கூண்டிலிட்� புலிஜேபால உலவினான். ஜே=லும் 
ஜே=லும் வடைUஷெ=ாழி புகன்றான். பார்வதி இந்Xக் ஜேகாபத்டைXப் ஷெபாருட்படுத்XாXது கண்டு, அவனுக்கு 
அழுடைகயும் வரும் ஜேபாலிருந்Xது.

“கள்ளி! ஏது=றிEாX குழந்டைX ஜேபால இருக்கிறாஜேE, உனக்கு என்ன ஜேராஷம் இல்டைலEா? நீ என்ன 
ஊடை=Eா?” என்று ஜேகட்�ான். பார்வதிக்குக் ஜேகாபம் பிறக்க ஜேவண்டும் என்பXற்காக அவன் பட்�பாடு 
ஷெகாஞ்U=ல்ல.

“எனக்கு வருகிற ஆத்திரத்துக்கு...” என்று ஆரம்பித்X பார்த்திபனுக்கு, “என்டைனக் கழுத்டைXப் பிடித்து 
ஷெநரித்து வி�லா=ா என்று ஜேXான்றும்” என்று பார்வதி சிரித்துக் ஷெகாண்ஜே� பதில் ஷெகாடுத்Xாள்.

“உன்டைன எந்Xக் கழுடைX ஷெXாடுவான்?” என்று Xனக்கு இருக்கும் ஷெவறுப்டைபத் ஷெXரிவித்துக் 
ஷெகாண்�ான் பார்த்திபன். “என் சிறு விரல் ஜே=ஜேல பட்�ால் ஷெ0ன்=ஜே= Uாபல்E=ாகும் என்று கருதிE 
காலம் ஒன்று உண்டு” என்று பழங்காலத்டைXச் Uாட்சிக்கு இழுத்Xாள், பார்வதி.

“உன்டைன ஒரு உத்Xமி என்று நான் நம்பிE காலத்டைX =றந்துவிடு, அப்ஜேபாது நான் ஒரு முட்�ாTாக 
இருந்ஜேXன்” என்றான் பார்த்திபன்.

“நான் எண்ணிEது UரிEாக இருக்கிறது” என்றாள் பார்வதி. 

“என்ன எண்ணினாய்? என்ன UரிEாக இருக்கிறது? என்று ஷெவகுண்டு சிரித்Xான் பார்த்திபன்.

“காXல் ஷெகாண்�வர்கள் பித்Xம் பிடித்Xவர்கள் ஜேபால, ஏஜேXஜேXா பிXற்றுவார்கள் என்று 
எண்ணியிருந்ஜேXன். அது UரிEாகத்Xான் இருக்கிறது” என்று பார்வதி கூறினாள்.

“காXலா? எனக்கா? உன்ஜேபான்ற காXகியி�=ா காXல்? காXலாம் காXல்! காலாடிகளு�ன் கூடிக் ஷெகாண்டு
கண்�படி சுற்றித் திரியும் கள்ளியி�ம் காXல் ஷெகாள்வXாம்! நான் Eார் என்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்Tாது 
ஜேபசுகிறாய். பார்வதி! நான் ஷெகாஞ்Uமும் உன்னி�ம் இரக்கம் காட்�ப் ஜேபாவதில்டைல. நீ எவ்வTவுXான் 
காXல் காXல் என்று கூறினாலும் நான் கடுகTவு அன்பும் ஷெகாள்Tப் ஜேபாவதில்டைல” என்று வீரம் 
ஜேபUலானான் பார்த்திபன்.

“விரக்தி =ார்க்கத்திஜேல நீ இறங்கினால் நான் என்ன ஷெUய்E முடியும்? இந்X உலத்திஜேல எனக்கு ஒரு 
ஜேவடைலயும் கிடை�Eாது. என் மீது அவ்வTவு ஜேகாபம் இருந்Xால் என்ன? நானாக வலிE இங்ஜேக 
வந்திருக்கிஜேறன். நீர் வாய் வலிக்கத் திட்டிE அவ்வTடைவயும் ஜேகாபமின்றிக் ஜேகட்டுச் Uகித்துக் 
ஷெகாண்ஜே�ன். இவ்வTவு ஷெபாறுடை=Eாக நான் இருப்பXற்குக் காரணம் என்ன? காXல்! அந்Xப் 
பாழாய்ப்ஜேபான காXலுக்குக் கட்டுப்பட்ஜே� நான் ஜேராஷத்டைXயும் =றந்து நிற்கிஜேறன். நீர் என்டைன 
உXாசீனம் ஷெUய்துவிட்டு ஊர் திரும்பினால், “என் உ�லிலிருந்து உயிர் பிரிவது உறுதி. இது பற்றித் 
Xங்கட்குக் கவடைலயில்லா=ற் ஜேபாகலாம். ஆண்களின் ஷெநஞ்Uஜே= அப்படித்Xான். ஷெகாஞ்சுவாஜேTா என்று
ஷெகஞ்சிக் கி�ப்பார்கள். ஆனால் Xஞ்Uஷெ=ன்று வருபவர்களி�ஜே=ா நஞ்சுஜேபால ந�ப்பார்கள். உ=து 
ஜேபாக்கும் அதுவாகஜேவ இருப்பின் நான் என்ன ஷெUய்E இருக்கிறது?” என்று பார்வதி கூறினாள்.

அந்Xப் ஜேபச்சிஜேல பாகும் ஷெXளிஜேXனும் கலந்திருந்XஜேXா என்னஜேவா, ஜேகாபமுற்றுக் குதித்துக் 
ஷெகாண்டிருந்X பார்த்திபன், அகலத் திறந்X கண்களு�ம் நின்றான். பார்வதியின் ஜேகாபத்டைX அவன் 
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எதிர்பார்த்Xவஜேன Xவிர, ஜே=ாகங்ஷெகாண்டு Xன் பாXத்டைXப் பணிவாள் என்று அவன் 
எதிர்பார்க்கஜேவயில்டைல. கு=ாரி�ம் முழு அன்பு டைவத்திருந்Xாள் என்ற Uந்ஜேXகத்துக்காகஜேவ, 
UதிபுரிEவும் XEாராக இருந்X பார்த்திபனுக்கு பார்வதி ஜேபாக்கு மிக்க ஆச்UரிE=ாக இருந்Xது.

“பார்வதி!” என்று XழுXழுத்X குரலிஜேல கூறினான். ஜே=ற் ஷெகாண்டு என்ன ஷெUய்வது என்று புரிEா=ல். 
ஒரு ஷெபண்ணின் புன்னடைக, ஆ�வனின் =னடைXப் படுத்தும்பாடு, அனுபவித்Xவஜேர அறிவாரன்ஜேறா! 
பிறர் என்ன கூறினும் அXன் முழுத் Xன்டை=டைEப் புரிEடைவக்க முடிEாது.

“பார்வதி” என்று மீண்டும் கூவினான் பார்த்திபன்.

Xா=டைர =லர்ந்Xது ஜேபான்ற முகத்து�ன் விTங்கினாள் பார்வதி. முத்து வரிடைU ஜேபான்ற அவளுடை�E 
பற்கள் ஷெகாஞ்Uம் ஷெவளிஜேE ஷெXரிEலாயின; =றுவினாடி பவTப்ஷெபட்டிக்குள் ஷெUன்று பதுங்கி விட்�ன. 
உ�ஷெலங்கும் ஒஜேர U=Eத்தில் பனிக்கட்டி விழுந்Xது ஜேபாலாகி விட்�ான் பார்த்திபன்.

“ந�ப்பது கனவா? பார்வதி! என்னி�ம் உனக்கு உண்டை=Eாகக் காXலா? கடுகTவும் இராது என்றுXாஜேன
எண்ணிஜேனன்?”

“சூரிEனுக்குத் ஷெXரிகிறXா, Xா=டைர Xன்னி�ம் இலயித்ஜேX =லருகிறது என்ற உண்டை=? ஏன்? 
ஜே=கத்துக்கு ஷெXரியு=ா =யிலின் ந�னத்துக்குக் காரணம் Xன்னி�ம் அப்பறடைவ ஷெகாண்� காXல் என்று? 
Xங்களுக்கு என்ன ஷெXரியும் என் Xாபம்?”

“பார்வதி! நான் ஒரு முட்�ாள். இதுநாள் வடைர உன்டைனத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்Tா=லிருந்து விட்ஜே�ன். 
உனக்குக் ஜேகடு பல ஷெUய்ஜேXன். உன்டைனப்பற்றி =ரிEாடைXக் குடைறவாகவும் ஜேபசிஜேனன்.”

“பதியி�ம் பக்திஷெகாண்� பாடைவEர் இடைவகடைTப் ஷெபாருட்படுத்X=ாட்�ார்கள்.”

“கண்ஜேண! உன் உண்டை=Eான =னநிடைலடைEத் ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்Tா=ல் ஊரூராகத் திரிந்ஜேXன். எங்ஜேக 
சுகம் கிடை�க்கும், எங்கு நிம்=தி கிடை�க்கும். எங்ஜேக ஆனந்Xத்டைX அடைணத்துக் ஷெகாண்டு வாழலாம் 
என்று.”

“சுகத்டைXக் கண்டீஜேரா?”

“ஆகா! இஜேXா!”

காXற் ஜேபச்சு முடிந்Xது. பார்த்திபன் “இஜேXா” என்று கூறிக் ஷெகாண்டு அ�க்க முடிEாX ஆவஜேலாடு 
பார்வதிடைEத் Xழுவிக் ஷெகாள்T ஓடினான்.

“=ன்னிக்க ஜேவண்டும்” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� அஜேX U=Eத்தில் அந்X அடைறயின் கXடைவத் திறந்து 
ஷெகாண்டு ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி நுடைழந்Xாள்.

ஒரு =ங்டைகடைEத் Xழுவ ஆவஜேலாடு ஒரு ஆ�வன் ஷெUல்லும் ஜேநரம் எப்படிப்பட்�து? அந்Xச் 
U=Eத்திஜேல அவனுடை�E உணர்ச்சியும் உயிர்த்துடிப்பும் உ�ல் படைXப்பும் எடுத்துடைரக்கும் கவியும் 
உண்ஜே�ா? கடைல கடுகாகவும் பாம்பு பழுXாகவும் ஜேXான்று=ாம், அப்படிப்பட்� U=Eத்திஜேல! அந்X 
நிடைலடை=யிஜேல இருந்X பார்த்திபன் கXவு திறந்து ஷெகாண்டு ஒரு =ாது நுடைழந்து ‘=ன்னிக்க ஜேவண்டும்’ 
என்று கூறுவது கண்டு, ஷெகாண்� ஜேகாபம் ஷெகாஞ்U=ல்ல! =ன்னிக்க ஜேவண்டு=ாம். =ன்னிப்பXாவது! 
=ன்னிக்கஜேவ முடிEாX குற்றத்டைXச் ஷெUய்து விட்�ாள். இவடைT =ன்னிக்க ஜேவண்டு=ா! =�த்Xனம் 
மிகுந்Xவள். =லரின் =ணம் அடைழக்க அXன் அருஜேக ஷெUன்று, இXடைழ எடுக்கக் குனிகிஜேறன். குTவி 
ஷெகாட்டிவிட்டு என்டைன =ன்னிக்க ஜேவண்டும் என்று ஜேவறு ஜேகட்கிறது! எவ்வTவு திமிர்! பழத்டைXத் 
தின்னப்ஜேபாகும் ஜேநரத்தில் டைகநழுவிக் கீஜேழ வீழ்ந்X பழத்டைX =ந்தி எடுத்துக் ஷெகாண்டு கிடைTயிஜேல 
Xாவி உட்கார்ந்து, ‘வருத்Xம் ஜேவண்�ாம்! என்று கூறுவXா? வாழ்க்டைகயின் விருந்டைXக் ஷெகாடுத்Xாள். 
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ஆனந்Xத்டைX அடைணக்கப் ஜேபாஜேனன். அக்கிரக்காரி Xடுத்துக் ஷெகடுத்Xாள் இன்பத்டைX! வீடைணயின் 
நரம்புகடைT முறித்துவிட்�ான் என்ஷெறல்லாம் எண்ணினான் பார்த்திபன். அ�க்கி அ�க்கிப் பார்த்தும் 
அவனால் முடிEவில்டைல. “பார்வதி Eார் இந்X =ாது சிஜேரா=ணி?” என்று ஜேகாபமும் ஜேகலியும் மிகுந்X 
குரலு�ன் ஜேகட்�ான்.

“ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரி” என்று பார்வதி பதில் கூறினாள். =கிழ்ச்சிஜேEாடு, Xப்பிஜேனாம், ஷெபரிE 
ஆபத்திலிருந்து, =டைல மீதிருந்து =டுவிஜேல விழ இருந்ஜேXாம். பின்புறமிருந்து கூந்Xடைலப் 
பிடித்திழுத்துக் காப்பாற்றி விட்�ாள். நஞ்சு கலந்X பாடைலப் பருக இருந்X U=Eம், பாத்திரத்டைXக் கீஜேழ 
Xட்டி உயிடைரக் காப்பாற்றி விட்�ாள். அக்கிர=க்காரனின் அடைணப்பினின்றும் Xப்புவித்Xாள் லலிXா 
என்ற Uந்ஜேXாஷம் பார்வதிக்கு. ஆகஜேவXான் பார்த்திபன் ஜேகட்�Xற்குப் பார்வதி =கிழ்ஜேவாடு 
பதிலுடைரத்Xாள். அவளுடை�E =கிழ்ச்சி பார்த்திபனுக்குக் ஜேகாபத் தீக்கு விசிறிEாயிற்று. 
“எனக்ஷெகான்றும் ஜேநாயில்டைலஜேE!” என்று கூறினான். ஷெகம்பீரம் கலந்X ஜேகலி என்ற நிடைனப்பிஜேல. 
லலிXகு=ாரிக்குப் பல பார்த்திபன்கள் ஷெXரியு=ல்லவா? எனஜேவ, அவள் பார்த்திபனுடை�E 
துடுக்குத்Xனத்டைXயும் கர்வத்டைXயும் Xடைல மீது அடிப்பது ஜேபாலக் கூறினாள். “�ாக்�ருக்குத் 
ஷெXரியு=ல்லவா, பார்த்X உ�ஜேன! Xங்கடைTக் கண்�வு�ஜேன நான் ஷெXரிந்து ஷெகாண்ஜே�ன் கடுடை=Eான 
ஜேநாய் இருக்கிற ஷெXன்படைX” என்று.

“அது என்ன விEாதிஜேEா?” என்று =றுஜேகள்விடைEப் பூட்டினான் பார்த்திபன்.

“திமிர்வாX ஜேநாய்” என்று தீவிர=ாகப் பதிலளித்Xாள், லலிXா. பார்த்திபன் ஜே=லும் ஜேபசுவXற்குள் 
=T=Tஷெவன்று லலிXா, “இந்Xத் திமிர்வாX ஜேநாய் ஷெகாண்�வர்களுக்குத் திடீர்க் ஜேகாபம் வரும். 
கண்களிஜேல தீ பறப்பது ஜேபாலிருக்கும். உ�ல் அடிக்கடி பXறும்; உள்Tம் குமுறும்; ஷெநஞ்சு உலரும். 
ஜேநாயின் குறிகள் நான் ஷெUான்னடைவ. ஒஜேர =ருந்துXான் இருக்கிறது. இந்Xத் திமிர்வாXம் ஜேபாக, அது 
என்னி�ஜே=Xான் இருக்கிறது” என்று கூறினாள்.

கடுங்ஜேகாபம் ஷெகாண்�ான் பார்த்திபன். ஷெபருங் குரஜேலாடு ஜேபUலானான். “எனக்கா திமிர்? எனக்கா? 
என்டைன Eாஷெரன்று நிடைனத்துக் ஷெகாண்டு ஜேபசுகிறாய்? பார்வதி! உன் முகத்துக்காகச் சும்=ா 
இருக்கிஜேறன்” என்றான்.

“இல்லாவிட்�ால்?” என்று குத்Xலாகக் ஜேகட்�ாள் லலிXா. 

“கழுத்டைXப் பிடித்து ஷெவளியிஜேல Xள்ளியிருப்ஜேபன். ஜேபாலீசிஜேல ஒப்புவித்திருப்ஜேபன்” என்று 
பார்த்திபன் கூறினான். பார்வதி இந்X எதிர்பாராX நிடைலடை=டைEக் கண்டு என்ன ஷெUய்வஷெXன்று 
ஷெXரிEாது படைXக்கலானாள். லலிXகு=ாரி, பார்த்திபடைன ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டுச் சிரித்Xாள். 
பார்த்திபன் அவள் சிரித்XடைXப் ஜேபாலஜேவ சிரித்துக் காட்டினான் ஜேகலிக்கு!!

லலிXகு=ாரி, “ஜேபஷ்! Uபாஷ்! ஜே0ாராக இருக்கிறஜேX. பபூன் ஜேவஷத்துக்குப் ஷெபாருத்X=ாக இருக்கும்” 
என்று கூறிக் டைகஷெகாட்டிச் சிரித்Xாள். =றுபடியும் அவடைT Xடுத்து, “இது என்ன விபரீXம்? ஷெகாஞ்Uம் 
ஜேகாபத்டைX அ�க்குங்கள், லலிXகு=ாரி என் சிஜேநகிதி. லலிXா, இவர் என் நண்பர். நான் இருவடைரயும் 
நண்பர்கTாக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று நிடைனத்திருக்க, நீங்கள் காரணமின்றி ஒருவடைர ஒருவர் கண்�படி 
ஜேபசிக் ஷெகாள்கிறீர்கஜேT” என்று கூறினாள். பார்த்திபன் Uாய்வு நாற்காலியிஜேல உட்கார்ந்து, பார்வதிடைEப் 
பார்த்து, “இதுஜேபால நான் அவ=ானப்பட்�ஜேX கிடை�Eாது. என் காடைல மிதித்Xவர்களின் XடைலடைE 
மிதிப்பதுXான் என் வழக்கம்” என்று கூறினாள். கண்கடைTத் திறந்து பார்த்திபன், “என் வழக்கம் என்ன 
ஷெXரியு=ா...?” என்று ஜேகாப=ாகக் ஜேகட்�ான். “ஷெXரிந்து Xான் இங்ஜேக வந்ஜேXன்” என்று தீர்க்க=ாகப் 
பதிலுடைரத்Xாள் லலிXா. “ஷெXரிந்துXான் வந்XாEா, எடைX?” என்று ஜேகட்�ான் பார்த்திபன்.

ஜேலடி �ாக்�ர் ஒரு கடிXத்டைXப் பார்த்திபன் எதிரிஜேல வீசி எறிந்து, “ஜேபாது=ா பார். உன்டைனப் பற்றித் 
ஷெXரிந்துXான் இங்கு வந்திருக்கிஜேறன் என்பXற்கு Uாட்சி” என்று கூறிவிட்டு ஷெவற்றிக் கடைT முகத்திஜேல 
துலங்க உட்கார்ந்Xாள். நடுங்கும் டைகயு�ன் கடிXத்டைX எடுத்Xான் பார்த்திபன். பார்வதி, “என்ன கடிXம்? 
லலி! என்ன விஷEம்?” என்று ஜேகட்டுக் ஷெகாண்ஜே� லலிXாவின் ஜேXாடைTப் பிடித்துக் குலுக்கினாள். 
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கடிXத்தின் இரண்ஜே�ார் வரிகடைTப் படித்Xதும், பார்த்திபனுடை�E முகம் =ாறிவிட்�து. பEத்ஜேXாடு 
லலிXகு=ாரிடைEப் பார்த்Xான். பார்வதிக்குப் பதில் கூறா=ல் உட்கார்ந்திருந்X லலிXகு=ாரி, “இப்ஜேபாது 
ஷெXரிந்து ஷெகாள், நான் வந்X காரணத்டைX. முழுவதும் படி. உனக்கு ஷெவட்க=ாக இருந்Xால் என்னி�ம் 
ஷெகாடு நாஜேன படிக்கிஜேறன்” என்று கூறினாள். கடிXத்டைXக் கUக்கிக் கீஜேழ வீசி விட்டு பார்த்திபன், 
“எவஜேTா ஒரு ஊர் ஜேபர் ஷெXரிEாX சிறுக்கியின் உTறல் கடிXம்” என்று கூறினான். கடிXத்டைXப் பார்வதி 
எடுத்Xாள், படிக்க. பார்த்திபன் பாய்ந்ஜேXாடினான். “அது ஒரு துஷ்டை�யின் தூற்றல் கடிXம். இப்படிக் 
ஷெகாடு” என்று ஜேகட்�படி பார்வதி Xரவில்டைல. பிரித்துப் படிக்கப் பார்த்Xாள்.

சீ=ான் பார்த்திப துடைரக்கு!
எவ்வTவுXான் நீங்கள் என்டைன =றந்Xாலும் நான் உங்கடைT =றக்க =ாட்ஜே�ன். ஷெபண்களின் சுபாவஜே= 
அதுXாஜேன! அவர்கTாக ஒரு ஆ�வனி�ம் அன்பு காட்டுவது கஷ்�ம். ஆனால், எப்படிஜேEா அந்X அன்பு 
ஏற்பட்டு விட்�ால், பிறகு அஜேX ஆண்கள் எவ்வTவு துஜேராகம் ஷெUய்Xஜேபாதிலும், ஷெகாடுடை= 
ஷெUய்Xாலும் அடித்Xாலும், உடைXத்Xாலும் ஷெபாறுத்துக் ஷெகாள்வார்கள். அது அவர்கள் வழக்க=ாகி 
விட்�து. உத்Xமி என்றும், பத்தினி, Uதி என்றும் கடைXப் புத்Xகங்களிஜேல எழுXப்பட்டிருக் கிறஜேX. அந்Xப் 
ஷெபண்கள் எல்லாம் புருஷர்களி�ம் எவ்வTவு இம்டைU அடை�ந்Xவர்கள் என்படைX நான் ஷெUால்லத் 
ஜேXடைவயில்டைல. நீங்கள் பத்துப் ஜேபருக்குச் ஷெUால்லக் கூடிEவர்; ஷெபரிE ஜே=Xாவி; Xடைலவர்; 
பத்திரிடைகக்கு எடிட்டிர். என்னி�ம் Xாங்கள் காட்டிE அன்டைபக் கண்டு ஏ=ாந்து ஜேபாஜேனன். கடை�சி 
வடைரயிஜேல டைகவிடுவதில்டைல என்றும், என்டைனEன்றி ஜேவஷெறாருத்திடைE ஏஷெறடுத்தும் பார்ப்பதில்டைல 
என்றும் எவ்வTஜேவா ஷெUான்னீர்கள். நான் உங்கள் இஷ்�த்திற்கு இணங்கும் வடைரயில் ஏஜேXஜேXா 
ஜேபசிவிட்டுப் பிறகு என்டைனவிட்டுப் பிரித்தீர்கள். =டைலEாT நாட்டுக்குச் ஷெUன்ற பிறகு என்டைன 
=றந்தீர்கள். அங்கு Xாங்கள் எவஷெTவளு�ஜேனா கூடிக் குலாவினீர்கள் என்று ஜேகள்விப் பட்ஜே�ன். ஒரு 
அழகான முகத்டைXக் கண்�ாஜேல ஜேபாதும் இந்X ஆண்களுக்கு, முகத்திஜேல அUடு வழியும். ஷெநஞ்சு 
ப�ப�க்கும். ஆகஜேவ நீங்களும், =டைலEாT நாட்டுக்கு ஏஜேXா நாட்டிEக்கடைல விஷE=ாகக் கண்டுவரப் 
ஜேபானீர்கள். அந்X நாட்டிEத்திஜேல இலயித்துப் ஜேபாய் என்டைனக் டைகவிட்டு விட்டீர்கள். நீங்கள் எத்Xடைன
ஷெபண்களி�ம் கூடிக் குலாவினாலும், திரும்பி இங்குXாஜேன வருவீர்கள் என்று எண்ணிக் ஷெகாண்டு 
இருந்ஜேXன். அங்கு Eாஜேரா ஜேராஸ் என்பவஜேTாடு கூடிக் ஷெகாண்டு திரிந்தீர்கTாம். திரிந்Xால்Xான் என்ன? 
ஏஜேXா ஜே=ாகம் முப்பது நாள், ஆடைU அறுபதுநாள் என்று ஷெUால்வார்கஜேT அதுஜேபாலக் ஷெகாஞ்Uகாலம் 
அவஜேTாடு இருந்துவிட்டு =றுபடியும் உங்கடைTஜேE நம்பிக் ஷெகாண்டிருக்கிற என்னி�ம் வந்து 
ஜேUருவீர்கள் என்று எண்ணிக் ஷெகாண்டிருந்ஜேXன். இப்ஜேபாது என் ஆடைUயிஜேல =ண் விழுந்து விட்�து.

என்டைன ஒரு துளியும் விரும்பவில்டைல என்பது எனக்குத் ஷெXரிந்திருந்தும் நான் ஏன் வலிE உங்களுக்குக் 
கடிXம் எழுதுகிஜேறன் என்று ஜேகட்பீர்கள். ஏஜேXா இஷ்�ம் இருந்X வடைரயிஜேல சிஜேநக=ாக இருந்ஜேXன். 
இஷ்�ம் இல்டைல இப்ஜேபாது. ஆகஜேவ வருவதில்டைல. இXற்கு ஒரு ஜேகள்விEா? உலகத்திஜேல இதுஜேபால 
ந�ப்பது Uக0ந்Xாஜேன! இXற்கு ஒரு ஷெபண், அதிலும் Xாசி, ஜேகாபிக்கலா=ா என்று ஜேகலி ஷெUய்வீர்கள். 
ஆனால், நான் உங்களி�ம் ஷெகஞ்சிக் கூத்Xா�ப் ஜேபாவதில்டைல. கூத்Xா� ஜேவண்டிE அவசிEமுமில்டைல!! 
உங்கள் இரகசிEம் என் உள்Tங் டைகயிஜேல அ�ங்கிக் கி�க்கிறது. மிரட்டுவXாக எண்ண ஜேவண்�ாம். 
இத்Xடைன நாளில்லா=ல் இப்ஜேபாது நான் மிரட்டுஜேவனா? நாலு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு ஆடைTக் காண 
ஜேநரிட்�து. அவன் எனக்குக் கூறியுள்T இரகசிEங்கடைT நான் ஷெவளிஜேE ஷெXரிவித்து விட்�ால் பிறகு 
ஷெXரியும் உங்கள் நிடைலடை= கூண்ஜே�றி நிற்க ஜேவண்டும். உங்கள் பணம், படிப்பு, பட்�ம் முXலிE 
எதுவும் Xடுக்காது. அவ்வTவு ஷெபரிE இரகசிEம் என்னி�ம் சிக்கிக் ஷெகாண்டிருக்கிறது. உ=து உயிருக்ஜேக
உடைல டைவக்கக் கூடிE இரகசிEம். Eாரார் இன்று உங்கடைTப் புகழ்கிறார்கஜேTா அவர்கஜேT ஆளுக்ஷெகாரு 
கல்ஷெலடுத்து வீசுவார்கள். உங்கள் Xடைலமீது.

நான் கூறுவXற்கு UரிEான Uாட்சியும் என்னி�ம் இருக்கிறது. நீர் ந=து படைழE நட்டைப =னத்திஜேல 
எண்ணி, ஒரு ஷெபண்டைண ஏய்ப்பது ஆண்=கனுக்கு அழகல்ல, நீதிEல்ல என்படைX உத்ஜேXசித்து, 
படைழEபடி என்னு�ன் சிஜேநக=ாகி என்டைன ரிஜிஸ்ட் கலிEாணம் ஷெUய்து ஷெகாண்�ால் இரகசிEத்டைX 
ஷெவளிஜேE ஷெUால்ல =ாட்ஜே�ன். உங்களுடை�E தீர்=ான=ான பதிடைல, பதிடைனந்து நாட்களுக்குள் 
ஷெXரிவிக்க ஜேவண்டும். பதில் வராவிட்�ால், எனக்கு இரகசிEத்டைXக் கூறிE ஆளு�ன், நான் ஷெபரிE 
அதிகாரிகடைTச் Uந்தித்து ஜேபசி உம்டை=ச் Uந்திக்கு இழுக்கப் ஜேபாகிஜேறன். இது Uத்திEம். வீண் மிரட்�ல் 
என்று எண்ண ஜேவண்�ாம். உங்கள் இரகசிEத்டைX எனக்குக் கூறி, என்டைன இக்கடிXமும் எழுXச் 
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ஷெUான்னவர் மூல=ாகத்Xான் நீங்கள் ஷெபங்களூரில் ஊடைர ஏ=ாற்றப் ஜேபாயிருக்கிற விஷEம் ஷெXரிந்Xது. 
என்ன இரகசிEம், என்ன ஆபத்து, ஏன் இவள் அப்படி மிரட்டுகிறாள் என்று ஜேEாசித்துக் ஷெகாண்ஜே� 
ஷெபாழுடைX ஓட்டி விட்டு பிறகு ஆபத்திஜேல சிக்கிக் ஷெகாள்T ஜேவண்�ாம் எனக்கு உண்டை=யிஜேலஜேE 
உங்கள் இரகசிEம் ஷெXரிந்திருக்கிறது என்படைX நீங்கள் ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்Tச் சூட்சு==ாக இரண்டு 
வார்த்டைXகள் எழுதுகிஜேறன். இதிலிருந்Xாவது ஷெXரிந்து ஷெகாள்ளும், எனக்கு உங்கள் இரகசிEம் 
ஷெXரிந்துXான் இருக்கிறது என்படைX “கு=ார் - ஷெவடிகுண்டு.” 

இப்படிக்கு
ஷெ0Eா.

கடிXத்டைXப் பார்த்Xதும், பார்வதி பEந்து ஜேபானாள். கு=ார்! ஷெவடிகுண்டு! இரகசிEம்! பார்த்திபனுக்கு 
ஆபத்து! இது என்ன புதிர் என்று திடைகத்Xாள்.

“பார்வதி! Eாஜேரா ஒரு டைபத்திEக்காரி எழுதிE கடிXத்டைXக் கண்�ாதிகில் ஷெகாள்கிறாய்?” என்று 
பார்த்திபன் ஜேகட்டுவிட்டுச் சிரித்Xான். ஆனால், சிரிப்பிஜேலயும் கூ�த் ஷெXரிந்Xது. அவனும் திகில் 
அடை�ந்திருந்Xது. பார்வதி, லலிXகு=ாரிடைE ஜேநாக்கி “ஆ=ாம், இந்Xக் கடிXம் எப்படி உனக்குக் 
கிடை�த்Xது?” என்று ஜேகட்�ாள்.

“அது ஒரு ஜேவடிக்டைக பார்வதி! பார்த்திபன், லலிXபவன், ஷெபங்களூர் என்ற விலாUமிட்டுக் கடிXம் 
வந்Xது. இந்X விடுதியின் ஷெபEர் லலிXபவன். Xபால்காரன் லலிXா என்ற ஷெபEடைரக் கண்�தும் 
என்னி�ம் ஷெகாடுத்துவிட்�ான். எனக்கு வந்X கடிXம் என்று எண்ணிக் ஷெகாண்டு நானும் XவறுXலாகப் 
பிரித்ஜேXன். ருசிEாக இருந்XXால் படித்ஜேXன். பார்த்திபன் விஷE=ாக இருக்கஜேவ உன்னி�ம் Xர 
நிடைனத்ஜேXன். நீ இங்கு வந்திருக்கிற விஷEம் ஷெXரிந்து இங்கு வந்ஜேXன்” என்றாள்.
“நல்ல ஜேவடைல ஷெUய்Xாய்” என்று புன்சிரிப்பு�ன் கூறி விட்டுப் பார்வதி, பார்த்திபடைன ஜேநாக்கி, “கு=ார் 
எங்ஜேக இருக்கிறார்?” என்று ஜேகட்�ாள்.

நீண்� நாட்களுக்குப் பிறகு கு=ார் விஷE=ாகக் கிடை�த்X Xகவல் திகிலூட்�க் கூடிEXாக இருந்XXால் 
பார்வதி திடைகக்க லுற்றாள். கு=ாருக்கும் ஷெவடிகுண்டுக்கும் என்ன ஷெXா�ர்பு? கு=ார் -ஷெவடிகுண்டு. 
இடைவகளு�ன் பார்த்திபனின் ஷெபEர் இடைணத்துப் ஜேபUப்படும் காரணம் என்ன? ஒருஜேவடைT, 
பார்த்திபன் கு=ாடைர ஷெவடிகுண்டினால் ஷெகான்று விட்டிருப்பாஜேனா? ஷெ0Eா கூறும் இரகசிEம் 
இதுXாஜேனா? உன் உயிருக்ஜேக ஆபத்து விடைTயும் இரகசிEத்டைX ஷெவளியிட்�ால் என்று ஷெ0Eா கடிXம் 
எழுதியிருப்பXன் ஷெபாருள் இதுXானா? அநிEாE=ாகக் கு=ார் இறந்Xானா? என்ஷெறல்லாம் பலப்பல 
எண்ணினாள் பார்வதி. பார்த்திபன் =ர்=த்டைX விTக்கிக் கூறும்படி ஜேகட்கவில்டைல. 

பார்த்திபஜேனா முXலில் ஏற்பட்� திகிடைல விரட்டிவிட்டு எXற்கும் துணிந்Xவனாகக் காணப்பட்�ான். 
=னச்Uஞ்Uலஜே= துளியு=ற்றவன் ஜேபாலச் சிகஷெரட்டு எடுத்து UாவXான=ாகப் பற்றடைவத்து, ஒய்Eாரா=ாக 
அடைXப் பிடித்துக் ஷெகாண்ஜே� Uாய்வு நாற்காலியிஜேல அலங்காரப் ஷெபாம்டை= ஜேபால வீற்றிருந்Xான். 
துக்கமும், பEமும் துடைTத்தி� நின்ற பார்வதி, “கு=ார் எங்ஜேக? அவர் உயிருக்கு ஆபத்து 
ஜேநரி�வில்டைலஜேE?” என்று பார்த்திபடைனக் ஜேகட்�ாள். கண்களிஜேலஜேE நீர் Xளும்பிற்று பார்வதிக்கு. 
பார்த்திபன், “நான் ஒரு பத்திரிடைக ஆசிரிEன். ஆரூ�க்காரனல்லஜேவ” என்று பதிலளித்Xான். ‘கடிXம் 
கிடை�த்Xால் என்ன, என் Xடைல ஜேபாய்விடு=ா? நான் எந்X எதிர்ப் புக்கும் அஞ்U=ாட்ஜே�ன். என்டைன 
Eாரும் அடைUக்க முடிEாது” என்று பார்த்திபன் கூறவில்டைலஜேEஷெEாழிE, அவனுடை�E பார்டைவயும் 
ஜேபச்சின் Xன்டை=யும் அவன் =னப் ஜேபாக்டைக எடுத்துக் காட்டிவிட்�ன. ஷெ0Eாவின் கடிXத்டைX 
எப்படிEாவது பார்வதியி�மிருந்து பறித்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்டுஷெ=ன்று நிடைனத்Xான். U=Eத்டைX 
எதிர்ஜேநாக்கிEபடிஜேE இருந்Xான்.

“கு=ார் எங்ஜேக இருக்கிறார்?”

“பார்த்திபா! படைழE சிஜேநகத்துக்காவது பதில் கூறு. கு=ார் எங்ஜேக?”
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“ஒரு ஷெபண் உன் எதிரிஜேல நின்று ஷெகஞ்சுகிற பரிXாபத்டைXப் பார்த்Xாவது பதில் ஷெUால்லக்கூ�ாXா? 
கு=ார் உயிஜேராடு இருக்கிறாரா?”

“அவன் இரக்க=ற்ற காXகன் பார்வதி! ஏன் அவனி�ம் ஷெகஞ்சிக் ஷெகாண்டிருக்கிறாய். வா! ஷெ0Eாவி�ம் 
ஜேபாஜேவாம். அவஜேTாடு ஜேUருஜேவாம். இவடைன ஒரு டைக பார்ப்ஜேபாம்” என்று லிலிXாகு=ாரி கூறினாள். 
பார்த்திபன் பார்வதியின் ஜேகள்விகளுக்குப் பதில் கூறா=ல் சிகஷெரட் பிடித்Xபடி இருந்X ஆணவத்டைXக் 
கண்டு, ஆத்திரங் ஷெகாண்டு.

புருவங்கடைT ஷெநறித்Xான்; புன்சிரிப்பு�ன் லலிXகு=ாரிடைEப் பார்த்Xான் ஒருமுடைற; சிகஷெரட் நுனியிஜேல 
ஜேUர்ந்X Uாம்படைலக் கீஜேழ Xட்டினான்; மீண்டும் அXடைனப் பிடிக்கத் ஷெXா�ங்கினான். பார்த்திபன், 
அவ்வTவு அலட்சிE=ாக இருந்Xான்!

பார்த்திபன், எXனால் இவ்வTவு டைXரிE=ானான்? ஷெ0Eாவின் கடிXத்டைXக் கண்டு முXலிஜேல பEந்Xவன்,
பிறகு எப்படித் திகிடைல நீக்கிக் ஷெகாள்T முடிந்Xது? உண்டை=யிஜேல ஷெ0Eா எழுதிE கடிXம் மிரட்�ல் 
என்று கருதுகிறாஜேனா? ஷெ0Eாவின் கடிXம் பிறரி�ம் சிக்கிEது ஷெXரிந்தும், அவ்வTவு அலட்சிE=ாக 
இருக்கக் காரணம் என்ன? பார்வதிக்கும் லலிXகு=ாரிக்கும் இந்Xப் பலத்X Uந்ஜேXகங்கள்?

“நாங்கள் ஜேபாக ஜேவண்டிEதுXானா?” என்று ஜேகட்�ாள் பார்வதி.

“நா�கம் முடிந்துவிட்�ால், ஜேபாகலாம்” என்று டைநEாண்டி ஷெUய்Xான் பார்த்திபன்.

“கூத்Xாடுவது அவTல்ல! உன் =ண்டை�ப் புழு கூத்Xாடு கிறது!” என்று கடிந்துடைரத்Xாள் லலிXகு=ாரி. 
சிரித்துவிட்டுப் பார்த்திபன், “பார்வதி =ாநாட்டிஜேல வீரரUம் ஷெUாட்� நடித்துக் காட்டினாய். இங்ஜேக 
லலிXா வருவXற்கு முன்னம் காXல் ரUத்டைXக் ஷெகாட்டி சிருங்கார நா�கம் ந�த்தினாய். இஜேXா இப்ஜேபாது
ஜேUாகரUம் ஷெUாட்டுகிறது. இன்னும் ஏXாகிலும் நடிப்புத் ஷெXரிந்Xால் ந�க்கட்டும். இல்டைலEானால் 
ஜேபாய்வா. உன் நா�கத் திறடை=டைE நான் ஷெ=ச்சுகிஜேறன். நவரU =ல்லிகா என்ற பட்�ம் சூட்டுகிஜேறன்” 
என்று கூறினான். அ�க்கி டைவத்திருந்X ஜேகாபம் ஷெ=ள்T ஷெ=ள்T ஷெவளிஜேE வரத் ஷெXா�ங்கிற்று. அவUர 
அவUர=ாக =ற்ஷெறாரு சிகஷெரட்டை�ப் பற்ற டைவத்துப் பிடித்Xான். ஷெ=ௗன=ாகப் பார்வதி இருக்கக் 
கண்�ான். “ஏன் மிஸ் பார்வதிபாய்! ஏXாகிலும் பரிசு, ஷெ=�ல் கிடை�க்குஷெ=ன்று எதிர்பார்த்து 
நிற்கிறாEா? ஜேXடைவEானடைXக் ஜேகள். Xருகிஜேறன்” என்றான்.

“லலிXா! எவ்வTவு அருடை=Eான கட்�த்திஜேல நீ புகுந்Xாய் ஷெXரியு=ா? அந்X அழகான இXடைழ நான் 
சுடைவக்க இருந்X ஜேநரத்திஜேல...” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� பார்த்திபன், நா�கத்தில் ரா0பார்ட் ஜேபாலப் 
பா� ஆரம்பித்Xான் ஷெ=ல்லிE குரலிஜேல.

“சீ! துஷ்�ா! ஷெபண்களி�ம் வீரம் ஜேபசும் ஜேபடி நீ. பார்வதி! வா, ஜேபாஜேவாம். இவனுக்கு அழிவுகாலம் 
ஷெநருங்கிக் ஷெகாண்டி ருக்கிறது. ஆணவம் கண்கடைT =டைறக்கிறது. பழிபாவத்துக்கு அஞ்UாXவன். 
பாடைவEரின் உள்Tத்டைX ஜேவக டைவப்பவன். பா=ரடைர வஞ்சிப்பவன்” என்று கூறிப் பார்த்திபடைனக் 
கண்டித்து விட்டு, லலிXா ஜேUார்ந்து கி�ந்X பார்வதிடைE அடைணத்Xபடி நின்றாள்.

“ஜேபஷ்! அருடை=! அருடை=! லலிXா நீ கூ� ஒரு பிரUங்கிEாகி வி�லாம். பார்வதிடைEத் ஜேXாற்கடித்து 
விட்�ாஜேE! எவ்வTவு வீரம், தீரம், ஷெகம்பீரம்! இப்படித்Xான் ஜேபU ஜேவண்டும்” என்று கூறிக் ஜேகலி 
ஷெUய்து ஷெகாண்ஜே� பார்த்திபன், ஒரு சிகஷெரட்டை� எடுத்து ஜேலடி �ாக்�ரி�ம் நீட்டி, “உனக்குப் பரிசு! 
முXல்Xர=ான சிகஷெரட்” என்று கூறினான்.

அந்Xப் ஜேபச்சு முடிவXற்குள் ஜேலடி �ாக்�ரின் பூட்சு அணிந்X கால், பார்த்திபனுடை�E =ார்புக்கு ஷெவகு 
Uமீபத்திஜேல பாய்ந்Xது! ஒரு நிமி�ம் திடைகத்Xான் பார்த்திபன். உ�ஜேன U=ாளித்துக் ஷெகாண்டு, “லலிXா! 
=ஞ்Uத்திஜேல இதுஜேபாலச் ஷெUய்திருந்Xால் நான் ஷெகாஞ்Uமும் Uஞ்Uல=டை�ந்திருக்க =ாட்ஜே�ன். 
இப்ஜேபாது =ட்டும் என்ன? எனக்கு ஒருவிX=ான இன்ப=ாகத்Xான் இருந்Xது” என்று கூறினான். இனி 
அங்கிருப்பது Xகாது என்று இருவரும் தீர்=ானித்து அடைறடைE விட்டு ஷெவளிஜேE ஷெUல்லக் காலடி எடுத்து 
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டைவத்Xனர்.

“ஒரு நிமிஷம், உEர்குணச் சீ=ாட்டிகஜேT! ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்கள். அந்Xக் கடிXத்டைXக் ஷெகாடுங்கள். 
அது எனக்கு வந்Xது” என்று ஜேகட்�ான்.

“Xர முடிEாது” என்றாள் பார்வதி.

“ஓஜேகா! அதிஜேலXான் என் =ர்=ம் எழுXப்பட்டிருக்கிறது. அடைXத் XருவாEா? அடைXக் ஷெகாண்டுXாஜேன 
என் உயிடைரத் ஷெXாடைலக்க முடியும். உன் காXலன் கு=ாடைரயும் ஷெபற முடியும். அப்படிப்பட்� 
அருடை=Eான =ந்திர ஓடைலடைE இழக்க உனக்கு =னம் வரு=ா? Uரி! உன்னி�ஜே= இருக்கட்டும் அந்Xக் 
கடிXம். 0ாக்கிரடைXEாகப் ஷெபட்டியிஜேல டைவத்துப் பூட்டிவிடு! எங்காவது ஜேபாய்வி�ப் ஜேபாகிறது” என்று
கூறினான். அவன் ஜேபச்சு அர்த்X=ற்ற உTறலாக இருப்பது கண்டு பார்வதியும் லலிXகு=ாரியும் 
சிரித்Xனர்.

“கடிXம் ஓடிவிடு=ா?” என்று ஜேகட்�னர்.

“ஓடு=ா என்றா ஜேகட்கிறீர்கள்? முட்�ாள் சிறுக்கிகஜேT! அது ஓடிப்ஜேபாய் ஷெநடுஜேநர=ாகி விட்�து. 
உங்களுக்குத் ஷெXரிE வில்டைல” என்று கூறினான் பார்த்திபன்.

“என்ன, இவனுக்குப் டைபத்திEஜே= பிடித்து விட்�து. பார்வதி! கடிXம் உன்னி�ம் இருக்கிறXல்லவா? 
என்று ஜேகட்�ாள் லலிXா.

“இஜேXா!” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� கடிXத்டைXப் பார்வதி லலிXாவி�ம் ஷெகாடுத்Xாள்.

“ஓடிவிட்�Xாம் ஓடி” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� கடிXத்டைXக் காட்டினாள் பார்த்திபனுக்கு. உரத்X குரலிஜேல
அவன் சிரித்Xான். பார்வதி “ஆ!” என்று அலறினாள். லலிXகு=ாரியின் கரத்திஜேல இருந்X கடிXத்திஜேல 
ஒரு எழுத்துக் கூ� இல்டைல. லலிXகு=ாரியும் இந்X அதிUEத்டைXக் கண்�ாள். ஒன்றும் புரிEவில்டைல. 
கடிXத்டைX அவன் எடுத்துக் ஷெகாண்�து Xந்திர=ாக இருந்Xாலும், ஜேவறு ஒரு ஷெவறுங் காகிXம் 
பார்வதியி�ம் இருக்கக் காரணம் என்ன =ந்திர=ா? என்று திடைகத்Xனர் இருவரும். பார்வதியும் 
லலிXகு=ாரியும் அந்Xக் கடிXத்டைX =ாறி =ாறிப் பரிஜேUாதித்துப் பார்த்Xனர்.

“திடைகக்க ஜேவண்�ாம் ஜேXாழிEர்கஜேT! ஷெ0Eா அனுப்பி டைவத்X கடிXஜே=Xான் உங்களி�ம் இருப்பது; 
அXடைன எடுத்துக் ஷெகாண்டு ஜேவறு ஷெவறும் காகிXத்டைX நான் Xந்துவி�வில்டைல. கடிXம் இருக்கிறது 
உங்களி�ஜே=. ஆனால் அதிஜேல அவள் எழுதினாஜேT அடைவ ஓடிவிட்�ன. “சூ! =ந்திரகாளி! =ாEக்காளி! 
ஓடிப்ஜேபா!!” என்று =ந்திர உச்Uா�னம் ஷெUய்ஜேXன். எழுத்துக்கள் =ாE=ாக ஜேபாய்விட்�ன. 
அவ்வTவுXான் இனி நீங்கள் ஜேபாகலாம். ஏ=ாற்ற=டை�ந்X ஏந்திடைழ=ார்கஜேT! என் பாடைXயிஜேல 
குறுக்கிட்டுப் பாழாக ஜேவண்�ாம். புத்திஜேEாடு பிடைழயுங்கள்” என்று உபஜேXUகர் ஜேபாலப் ஜேபசினான் 
பார்த்திபன். 

“கடிXம் இல்லா=ற் ஜேபானாஷெலன்ன? ஷெ0Eாவி�ம் ஜேபாஜேவாம் வா” என்று கூறிப் பார்வதியின் 
கரத்டைXப் பற்றி இழுத்Xாள் லலிXா.

“ஏன்! கடிXத்திஜேல இருந்X எழுத்து =டைறந்Xது ஜேபால, ஷெ0Eாவும் =டைறந்து ஜேபாய்விட்�ால்...?” என்று 
கூறிக் ஷெகாண்ஜே� சிரித்Xான் பார்த்திபன்.
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பகுதி - 16

மிக்க ==டைXஜேEாடு சிரித்துக் ஷெகாண்டிருந்X பார்த்திபடைன வீழ்த்தும் வழிடைEக் கண்�ாக ஜேவண்டும் 
என்ற தி� சித்Xத்ஜேXாடு லலிXகு=ாரியும் பார்வதியும் வீடு திரும்பினர். பார்வதி மிகவும் அலுத்துக் 
கி�ந்Xாள்; கு=ாரின் நிடைலடை=டைEத் ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்T முடிEா=ற் ஜேபாய்விட்� கவடைலயினால் 
வாடிE பார்வதிக்கு ஆறுXல் கூற முEன்றான் லலிXா.

“லலீ! அவன் ஒரு =ாEாவி! கடிXத்திஜேல இருந்X எழுத்துக் கள் =டைறந்து ஜேபாகும்படி ஷெUய்துவிட்�ான். 
பார்த்XாEா? ஒரு ஷெநாடியில் ஏய்த்துவிட்�ாஜேன?” என்று ஆEாUத்ஜேXாடு கூறினாள் பார்வதி.

லலிXகு=ாரி, “இது ஷெபரிE =ாEமு=ல்ல. =ந்திரமு=ல்ல. பார்வதி! நான் படித்Xதுண்டு. ஒரு விX=ான 
டை= இருக்கிறது. அXனால் எழுதினால் சில நாட்களுக்குள் =டைறந்து விடும். ஷெ0Eா எழுதிE கடிXம் 
அம்=ாதிரிEான டை=யினால் எழுXப் பட்�து. அவ்வTவுXான்!” என்று விTக்கமுடைரத்Xாள்.

விUாரம் நீங்கவில்டைல பார்வதிக்கு. “அப்படிப்பட்� டை=யினால் அக்கடிXம் எழுXப்பட்டிருக்கிறது 
என்பது பார்த்தி பனுக்கு எப்படித் ஷெXரியும்?” என்று ஜேகட்�ாள் பார்வதி. “ஏன்? கடிXத்டைXக் கண்�தும் 
ஷெXரிந்து ஷெகாண்டிருப்பான். அவஜேன ஷெ0Eாவுக்கு அந்X இரகசிE இங்கிடைEத் Xந்துமிருப்பான். ஆகஜேவ 
அXன் =ர்=ம் ஷெXரிந்து விட்�து. எனக்கு அந்Xக் கடிXத்தின் எழுத்து =டைறந்து விட்�து அதிUE=ாகத் 
ஷெXரிEவில்டைல. UரிEான U=Eத்திஜேல அது =டைறந்து விட்�ஜேX. அதுXான் எனக்கு அதிUE=ாக 
இருக்கிறது” என்று கூறினாள் லலிXா.

“ஆ=ாம்! கடிXம் ஓடிவிட்�து என்று கூறினான். கடிXம் இஜேXா என்று நான் கூறுகிஜேறன். கடிXம் ஷெவறும் 
காகிX=ாக இருக்கிறது. இது =ாE=ாக இல்டைலEா?” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே�, “எங்ஜேக அந்X =ாEக் 
கடிXம்?” என்று லலிXாடைவக் ஜேகட்க, Xன் =ணிப்பர்சிஜேல =டித்து டைவத்திருந்X கடிXத்டைXக் எடுத்துக் 
ஷெகாடுத்Xாள். கடிXத்டைXக் டைகநீட்டி வாங்கிEதும் பார்வதி மீண்டும் ஆச்UரிEத்Xால் கூவினாள், ஏன்? 
கடிXத்திஜேல எழுத்துகள் ஷெXளிவாகத் ஷெXரிந்Xன.

“லலீ! இந்X அதிUEத்டைX பார்! காலிEாக இருந்XஜேX, இஜேXா ஒரு எழுத்து வி�ா=ல் Uகலமும் ஷெXரிகிறது 
பார்! இஷெXன்ன ஜேவடிக்டைக!” என்று பார்வதி ஆச்UரிEத்ஜேXாடு ஜேகட்�ாள். லலிXகு=ாரியும் கடிXத்டைXப் 
பார்த்து ஆச்UரிEப் பட்�ாள். சில நிமிஷங்கள் வடைரயிஜேல இருவருக்கும் ஒன்றும் புரிEவில்டைல. 
“=காபுத்திUாலி ஜேபால இரகசிE இங்கியினால் எழுXப்பட்�து. =டைறந்துவிட்�து என்று ஷெUான்னாஜேE. 
இது என்ன பார்த்XாEா? அங்ஜேக ஷெவறும் காகிX=ாக இருந்Xது. இங்ஜேக படைழE காகிX=ாக இருக்கிறது. 
இப்ஜேபாது என்ன ஷெUால்கிறாய்? லலி, அவன் ஷெபரிE =ந்திரக்காரன். =ாEா0ாலத் XாஜேலXான் என் 
கு=ாடைர எங்ஜேகா ஒளித்து டைவத்திருக்கிறான். எனக்கு முன்பு இருந்XடைXவி�ப் பEம் அதிக=ாகி 
விட்�து. என்ன ஷெUய்ஜேவன்?” என்று பார்வதி பEந்து ஜேபசினான். 

லலிXகு=ாரி ஜேEாசித்Xாள். ஷெகாஞ்U ஜேநரத்திற்ஷெகல்லாம் பார்வதிடைEப் பார்த்து, “பார்வதி =ஜேனாவசிEம் 
என்று கூறுவார்கஜேT. இப்னாடிUம், ஷெ=ஸ்ஷெ=ரிUம் என்று, அது ஷெXரிந்திருக்கிறது அந்Xத் துஷ்�னுக்கு. 
சில விநாடிகள் இப்னாடிUம் ஷெXரிந்Xவர்கள், =ற்றவர்கள் =னத்டைXக் கட்டுப் படுத்X முடியும். அந்X 
இப்னாடிUத்தினாஜேலXான் பார்த்திபன் நம் இருவடைரயும் =Eக்கிக் கடிXத்டைX ஷெவறும் காகிX=ாக 
இருப்பXாக நம்பச் ஷெUய்Xான். இப்னாடிUம் ஷெXரிந்Xவன் என்பதிஜேல Uந்ஜேXகமில்டைல. அது 
ஷெXரிந்Xவர்கTால் ஒருவடைரச் சில விநாடிகள் அடிடை=ஜேபால ஆட்டிடைவக்க முடியும். சிரி! சிரி! என்று 
கூறுவான் இப்னாடிUம் ஷெXரிந்Xவன். அXனால் =Eக் குற்றவன் சிரிப்பான் காரணமின்றி. அதுஜேபால அழ 
டைவக்க முடியும். தூங்கடைவக்க முடியும். கUப்பு ஷெபாருஜேT இனிப்பு என்று கூறி�ச் ஷெUய்E முடியும். நான் 
பார்த்திருக்கிஜேறன் இப்னாடிUம் ஷெUய்பவர்கடைT” என்று கூறினாள்.

பார்வதிக்கு, அப்படித்Xான் இருக்க ஜேவண்டும் என்று ஜேXான்றிற்று. கடிXத்தின் =ர்=ம் துலங்கிவிட்�தும்,
படைழEபடி கு=ார், ஷெவடிகுண்டு என்ற ஷெUாற்களின் கவனம் பார்வதிடைEக் குடை�Eத் ஷெXா�ங்கிற்று. 
இருவரும் கூ� ஷெநடுஜேநரம் ஆஜேலாசித்Xனர். அந்Xத் துஷ்�னு�ன் ஜேபார் ஷெXாடுக்க என்ன முடைறகடைT 
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அனுUரிக்க ஜேவண்டும் என்பது பற்றி, பணம், ஷெUல்வாக்கு, ஆள், அம்பு, Xந்திரம், இவ்வTவு�ன் 
இப்னாடிUம் ஜேவறு ஷெXரிந்திருக் கிறது. அந்Xத் திமிர் பிடித்X Xன்னலக்காரனுக்கு. இரண்டு ஷெபண்கள் கூடி
அவனுடை�E ஷெகாட்�த்டைX அ�க்க ஜேவண்டும். கு=ாடைரக் கண்டுபிடிக்க ஜேவண்டும் என்றால் 
Uா=ான்E=ா? சுலப=ா? ஏஜேXஜேXா ஜேEாசித்Xனர். ஒவ்ஷெவாரு முடைறயும் ஏXாவது ஒரு விXத்திஜேல 
ஊனமுடை�EXாகத் ஷெXரிந்Xது. “ஒரு ஜேவடைT நான் அந்Xச் U=Eத்திஜேல வராது இருந்திருந்Xால் உன்னி�ம்
ஆடைU ஷெகாண்� பார்த்திபன், கு=ார் விஷEத்டைXக் கூறியிருக்கக் கூடும்” என்று கூறினாள். பார்வதிஜேEா! 
“ஜேUச்ஜேU! அவனாவது இரகசிEத்டைXக் கூறுவXாவது! என்டைனயும் ஏய்த்து விடுவான். உன்டைனயும் ஏய்த்து
விடுவான். அவ்வTவு சுலபத்திஜேல ஏ=ாறக் கூடிEவனல்ல. ஷெபண்கள் அவன் டைகக்குப் பூச்ஷெUண்டுகள்! நீ
அந்Xச் U=Eத்திஜேல அங்கு வந்து ஜேUர்ந்XஜேX நல்லXாயிற்று” என்று கூறினாள்.

இருவரும் இங்ஙனம் ஜேEாUடைனயில் ஆழ்ந்திருக்க அஜேX U=Eத்திஜேல பார்த்திபனும் ஆழ்ந்X 
ஜேEாUடைனயில்Xான் ஈடுபட்டி ருந்Xான்.

பார்வதி எவ்வTவு பUப்பினாள்? கு=ார் மீது அவளுக்கு அவ்வTவு காXல்! அவனுடை�E நிடைலடை=டைEத்
ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்T, என்டைனக் காXலிப்பது ஜேபாலப் பாUாங்கு ஷெUய்Xாள். முட்�ாள்! அவளுடை�E 
UாகUத்டைXக் கண்டு நான் ஏ=ாறுஜேவன் என்று கருதினாள். அவளும் நடித்Xாள். நானும் காXலால் 
கட்டுண்�வன் ஜேபால் நடித்துக் ஷெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது வந்து ஜேUர்ந்Xாள், வம்பு வTர்க்க அந்X 
வாலில்லாக் குரங்கு! ஷெ0Eாவுக்குத் திமிர் பிடித்து ஆட்டுகிறது! அவளி�ம் எவஜேனா என்டைனப் பற்றி 
ஜேபசி இருக்கிறான் என்று ஷெXரிகிறது அவடைT ஜேவறு கவனித்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்டும். கஷ்�ம் வரத் 
ஷெXா�ங்கினாஜேல இதுஜேபாலத்Xான். பல வரும். Uரி, இந்Xச் U=Eத்திஜேலXான் கலக்கம் கூ�ாது. டைXரிEம் 
ஜேவண்டும்.” என்ஷெறல்லாம் எண்ணிEபடி ஜே=ற்ஷெகாண்டு என்ன ஷெUய்வது என்பதுபற்றிப் பலவாறு 
ஜேEாசித்துப் பார்த்Xான். சிகஷெரட்டுக்கு ஜே=ல் சிகஷெரட்டு ஷெUலவாகிக் ஷெகாண்டிருந்XஜேXஷெEாழிEத் திட்�ம்
ஏதும் XEாராகவில்டைல.

எவ்வTஜேவா மூடு=ந்திர=ாக Xான் ஷெUய்து டைவத்திருக்கும் காரிEத்டைXச் சில ஷெபண்கள் கூடிக் ஷெகாண்டு 
ஷெகடுக்க முEலுவது பார்த்திபனுக்குக் ஜேகாபமூட்டிற்று. பார்வதி ஒரு பி.ஏ., லலிXகு=ாரி ஒரு �ாக்�ர். 
இவர்கள் Xன்னுடை�E Xந்திரத்டைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்வதிஜேல அவ்வTவு ஆச்UரிEம் இல்டைல. ஷெ0Eா கூ� 
அல்லவா கிTம்பி விட்�ாள் ஜேபாருக்கு என்படைX எண்ணும் ஜேபாது, பார்த்திபனுடை�E ஜேகாபம் 
அதிகரித்Xது. “துஷ்�ப் ஷெபண்டைணத் ஷெXாடைலத்து விடுகிஜேறன். என்னி�ஜே= காட்டுகிறாள். 
டைகவரிடைUடைE! Xன்டைனப் ஷெபரிE அரம்டைப என்று கருதிக் ஷெகாண்டிருக்கிறாள். இவடைT நான் டைகவிட்டு
விட்ஜே�னாம். இந்Xக் கண்ணகிக்குக் கடுங்ஜேகாபம் வந்துவிட்�Xாம். என்டைன என் இரகசிEXடைXக் 
கூறிவிடுவாTாம். அதிகாரிகளுக்கு, எவஷெனன்று ஷெXரிEவில்டைல. என்டைனப் பற்றி அவளி�ம் 
ஜேபசிEவன். ஒருஜேவடைT என் ஆட்களிஜேலஜேE எவனாவது அதிருப்திபட்டு எனக்கு ஆபத்துத் 
ஜேXடுகிறாஜேனா? ஷெ0Eாடைவப் பற்றிப் பEப்ப� ஜேவண்டிE அவசிEம் இல்டைல. ஷெகாஞ்Uம் ஜேUரம் 
அவளு�ன் சிரித்து விடைTEாடினால், ‘ஷெUக்’ புத்Xகத்திஜேல ஒரு ஆயிரம் எழுதினால் அவளுடை�E 
ஜேகாபம் இருந்X இ�ம் ஷெXரிEா=ல் ஜேபாகும். ஆனால் அவளுக்கு உTவு கூறிEவன், ஷெ0Eாடைவ நான் 
Uரிப்படுத்திக் ஷெகாண்�தும், ஜேவஜேற Eாருடை�E உXவிடைEத் ஜேXடுவாஜேனா? புதிE ஆபத்து வருஜே=ா 
என்று ஜேEாசித்Xான். ஒரு U=Eம், இந்Xத் துஷ்� சிறுக்கிகள் அவடைனக் காண ஜேநரிட்�ால்... என்று 
நிடைனத்துப் பார்த்Xான். அது =கா ஆபத்Xாக முடியும். அந்Xச் Uந்திப்பு =ட்டும் நடை�ஷெபறக் கூ�ாது. 
அடைX எப்படிEாவது Xடுக்க ஜேவண்டுஜே=? என்று எண்ணிEபடி ஜேவ�ர்களின் குரல் ஜேகட்� ஜேவங்டைக 
புXரருஜேக ஜேகாபத்து�ன் உலவி வாடைலக் கீஜேழ அடித்து உறுமிக் ஷெகாண்டிருப்பது ஜேபால ஒன்றிரண்டு 
வார்த்டைXகடைT வாய்
விட்டும் கூறிக் ஷெகாண்ஜே� உலவினான். கடை�சியில் குருக்கள், கு=ரகுருபரருக்கு, “உ�ஜேன புறப்பட்டு 
வாருங்கள் என்று Xந்தி ஷெகாடுத்துவிட்டு, ஊரிஜேல ஜேவறு ஜே0ாலிகடைTக் கவனிக்கலானான்.
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பகுதி - 17

லலிXகு=ாரியும், பார்வதியும் வஞ்Uகடைன வீழ்த்தும் வடைக என்னஷெவன்பXற்காக ந�த்திE 
=ந்திராஜேலாUடைன. ஷெ0Eாடைவ ஜேநரிஜேல ஜேபாய்க் காண்பது என்ற முடிEடைவத் Xரஜேவ, அXற்கான 
ஏற்பாடுகடைTக் கவனிக்கலாயினர்.

ஷெபாது வாழ்க்டைகயிஜேல ஈடுபட்டு உலடைகச் சீர்திருத்X ஜேவண்டுஷெ=ன்று எண்ணிE பார்வதிக்குச் ஷெUாந்X 
வாழ்க்டைகயிஜேலஜேE இவ்விX=ான சுழல்கள் உண்�ாகஜேவ, Xன்னி�ம் பல நண்பர்கள், படித்துப் பட்�ம் 
ஷெபற்ற உ�ஜேன ஏஜேXனும் ஒரு ஜேவடைல ஜேXடிக் ஷெகாள்ளும்படி புத்தி கூறிE Uம்பவங்கள் நிடைனவுக்கு 
வரலாயின.

உலகம் எவ்வTஜேவா ஷெகட்டிருக்கிறது. UமுXாEத்டைXச் சீரழிக்கும் ஜேகடுகடைTக் கடைTவடைXவி� 
படித்Xவர்களுக்கு ஜேவறு க�டை= இல்டைல என்பது பார்வதியின் கருத்து. Uாம்ராஜ்Eத்தின் Uகல 
ஷெUௗகரிEங்களும், சுகஜேபாகங்களும் சித்Xார்த்Xடைரத் Xழுவிக் ஷெகாண்டிருந்Xன. =ணிமுடி Xரித்து 
=ன்னர்களின் =ன்னனாக அரிEாUனத்திஜேல அ=ர்ந்து ஆனந்X வாழ்வு ந�த்X அவருக்கு அன்படைழப்புக் 
கிடை�த்Xது. அவஜேரா அ�வியிஜேல அடைலந்து, ஆனந்Xம் அநித்Eம் என்று அறிந்து, அவனியிஜேல அவதி 
அழிக்கப்பட்டு, அடை=தி அரUTா ஜேவண்டும். துன்பத் ஜேXாணியிஜேலறி பிணி, மூப்பு, ஷெபருங்கவடைல 
என்னும் பாடைறகளிஜேல ஜே=ாதுண்டு, சிXறும் நிடைலடை= =ாறி, =க்கள் =னத்திஜேல =ாச்UரிEத்டைX 
=ாய்த்துவிட்டு அன்பு, அருளுடை�டை= எனும் குறிக்ஜேகாள் ஷெகாண்டு வாழஜேவண்டும். இXற்கு ஏற்றஜேXார் 
வழிடைE நாம் காணஜேவண்டும் என்பXற்காக இன்பத்டைX =திக்க =றுத்Xது�ன், ஜேபாகப் படுகுழியும் 
இலாபச் சுழலும் Xாம் ஷெUல்லும் வழியிஜேல காணப்பட்�காடைல அடைவகளிஜேல இ�றி விழா=ல், 
இன்பம் - நிரந்Xர இன்பம் - துன்பத்து�ன் பிடைணந்திருக்கும் இன்ப=ல்ல. இடைணEற்ற எல்டைலEற்ற 
இன்பம், எது, எங்ஜேக இருக்கிறது; எங்ஙனம் ஷெபற முடியும் என்று கண்டுபிடிப்பதிஜேல காலத்டைXச் 
ஷெUலவிட்�ார். அவருடை�E ஷெUாந்X வாழ்க்டைகடைEத் Xத்Xம் ஷெUய்து =க்கள் வாழ்க்டைகக்கு ஒரு வழி காண 
முEன்றார். X=க்குக் கிடை�த்X சுகத்டைXத் துச்Uஷெ=னத் Xள்ளிவிட்டு, =க்களுக்குச் சுகம் ஜேXடித்Xர 
முடைனந்Xார். சுகத்டைXத் திEாகம் ஷெUய்X சித்Xார்த்Xர், புத்Xரானார்! இன்பச் ஜேUற்டைறஜேE வாழ்க்டைகயின் 
வசீகரத் டைXலம் என்று பூசி மினுக்கிக் ஷெகாண்� வாலிபர்கள், இTவரUர்கள், எத்Xடைன எத்Xடைன 
இலட்Uம் இருந்Xனர், இறந்Xனர். உலகிஜேல அவடைரப் பற்றிE நிடைனப்ஜேபனும் இருக்கிறஜேXா? ஒரு 
புத்Xரின் புகழ் =க்களின் =னத்திஜேல சிந்Xனா Uக்தி நிடைலத்திருக்கும் வடைரயில் இருந்ஜேX தீரு=ன்ஜேறா! 
ஷெUாந்X வாழ்க்டைகயிஜேல அக்கடைற காட்டுவது ஒரு Uபலம்! அXடைன நீக்காXவர்கTால் ஷெபாது வாழ்க்டைக 
என்னும் ஜேபார்க்கTத்திஜேல உலவ முடிEாது. சித்Xார்த்Xர் ஜேபால, நான் என்ன சிங்கார =ாளிடைகடைEEா 
துறந்ஜேXன்? பட்�த்டைXEா விட்டுவிட்டுப் பாXUாரிEாஜேனன்? இல்டைலஜேE! நாஜேனா ஓர் அபடைல! 
படித்ஜேXன். UமுXாEம் பாழ் பட்டுக் கி�ப்படைXக் கண்ஜே�ன். இXடைனச் சீர்திருத்X என்னாலான அTவு 
முEலுகிஜேறன். இது ஷெபரிE திEாக=ாகாது. சித்Xார்த்Xர் ஜேபான்ஜேறாரின் வரலாறுகடைTப் படிக்கும்ஜேபாது 
ஷெ=ய் சிலிர்க்கிறது. அத்XடைகE உத்X=ர்களின் கால் தூசுக்கு நான் U=ான=ல்ல! நாம் ஏஜேXா ஷெபரிE 
ஷெXாண்டு ஷெUய்வXாக எண்ணிக் ஷெகாள்வஜேX ==டைX! என்று பலப்பல எண்ணிEபடி பார்வதி படுத்துக் 
ஷெகாண்டிருந்Xாள்.

துக்கஷெ=னும் ஷெபருங்காற்றால் Xாக்கப்பட்� பார்வதி எனும் இTந்Xளிர், வாடி வXங்குவது ஷெXரிந்X 
ஜேலடி �ாக்�ருக்கு வருத்X=ாக இருந்Xது. நாகரிகத்திஜேல மிகுந்Xவன் ஜேபாலக் காணப்பட்� அந்Xப் 
பார்த்திபன், எவ்வTவு அநாகரிக=ாகப் ஷெபண்களி�ம் ந�ந்து ஷெகாண்�ான்? உல்லாUத்துக்கும் ஊராடைர 
=Eக்குவXற்கும், நாகரிகத்டைX அவன் பEன்படுத்தினாஜேனEன்றி உண்டை=Eான நாகரிகம், அXாவது 
இடைTத்ஜேXாடைர இம்சிக்கா =லிருப்பது அடுத்துக் ஷெகடுக்காதிருப்பது ஜேபான்ற பண்புகள் துளியும் 
அவனி�ம் இல்டைல. அழகான ஜேXாற்றம், அலங்கார =ான உடை�, ஆடைT =Eக்கும் புன்சிரிப்பு. ஜே=Xாவி 
என்று ஷெபEஷெரடுக்க ஜேவண்டும் என்பXற்காக XEாரித்துக் ஷெகாண்� ஜேபச்சு, இடைவEா நாகரிகச் 
சின்னங்கள்? அல்லஜேவ!! பTபTப்பு, டைவரத்திலும் உண்டு, கத்தியிலும் உண்டு. ஆனால் விடைTவு 
இரண்டுக்கும் ஒன்றாகு=ா? அதுஜேபாலத்Xான் இருந்Xது பார்த்தி பனுடை�E நடை� உடை� பாவடைன. 
=னஜே=ா படுகுழி! அந்Xப் படுகுழியிலிருந்து ஜேபராடைU எனும் புடைக ஷெவளிவந்து ஷெகாண்டிருந்Xது. அXன்
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சுடு நாற்றத்Xால் Xாக்கப்பட்ஜே� சுந்Xரிகள் இருவரும் Xத்Xளித்Xனர். படித்Xான், பட்�ம் ஷெபற்றான். 
பாடைவEடைர அவனுடை�E பாXதூளிEாகவன்ஜேறா கருதினான். இந்X =�டை=டைEத்Xானா அவன் இரவு 
பகல் படித்துத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ான்? UமுXாEத்டைXச் சீராக்குகிறானாம். Xன்=னத்டைXச் ஜேUறாக்கிக் 
ஷெகாண்� தூர்த்Xன். அவன் ஷெகட்� ஜேகட்டுக்குப் ஷெபாது வாழ்க்டைக ஜேவறு ஜேவண்டு=ாம்! ஆடுகள் 
அEர்ந்து கி�க்கும் பட்டிக்கு நரிடைEக் காவலுக்கு ஏற்படுத்துவது ஜேபாலிருக்கிறது. இவடைன நம்பிக் 
ஷெகாண்டு சிலர் இருப்பது என்ஷெறல்லாம் லலிXா சிந்தித்Xாள்.

பூந்ஜேXாட்�த்திஜேல உலவிக் ஷெகாண்டு புது =ணத்டைXப் ஷெபற்று =கிழ்ந்து, ஆடும் =யிடைலயும் பாடும் 
குயிடைலயும், X�ாகத்திஜேல ந�=ாடும் அன்னத்டைXயும், ஷெகாஞ்சும் கிளிடைEயும் கண்டுகளிக்கும் 
பூடைவயின் கால்கடைT =டைலப்பாம்பு பின்னிக் ஷெகாண்டு இடை�டைE வடைTத்து இறுக்கி, அத்து�ன் 
நில்லா=ல், அவளுடை�E முகத்Xருஜேக Xன் முகத்டைX நிறுத்திச் சீறி, நாடைவ நீட்டினால் அந்X நாரீ=ணியின்
=னம் எப்படி இருக்கும்? பார்த்திபன் எனும் பாம்பினி�ம் சிக்கிக் ஷெகாண்�ாள் ஷெXாண்டு எனும் =லர்த் 
ஜேXாட்�த்திஜேல =ந்XகாU=ாக உலவிக் ஷெகாண்டிருந்X பார்வதி எனும் =ங்டைக. அவளுடை�E இன்பக் 
கவடைலகள் என்ஷெனன்ன? வாழ்க்டைகயின் உண்டை=க் காட்சிகள் எவ்வTவு ஜேகார=ாகத் ஷெXன்பட்�ன! 
இலட்சிE வாடை� வீசிடும் என்று அவள் கருதி எந்X ஆ�வடைனத் ஜேXாழனாகக் ஷெகாண்�ாஜேTா, 
அவனுடை�E கருத்து, நாகம் கக்கும் விஷம் ஜேபான்று இருக்கக் கண்�ாள். நடுங்கினாள். நாவுலர்ந்து 
Xவித்திடும் ஜேநரத்தில் =டைலச்சுடைனடைEக் கண்டு, =கிழ்ந்து விடைரந்து ஷெUன்று, நீடைர ஷெ=ாண்டு பருகக் 
ஜேபாகும் U=Eம் காட்�ாடைன ஜேகாரக் கூச்Uலு�ன் அங்ஜேக வரக் கண்� காரிடைகயின் நிடைலடை= எப்படி 
இருக்கும்? ஷெபாது வாழ்வு எனும் தூய்டை=Eான X�ாகத்திஜேல பார்வதி, நீடைரப் பருகினாள். அங்ஜேக 
=லர்ந்து கி�ந்X நீஜேலாற்பலத்டைXப் பறித்து, எடுத்து அXன் அழடைகக் கண்டு அக=கிழும் ஜேவடைலயிஜேல, 
குTத்டைXக் கலக்கி, =லடைரக் கUக்கினான், ==டைX ஷெகாண்� பார்த்திபன். பார்வதி படைXத்Xாள் ஷெபாது 
வாழ்க்டைகயிஜேல புகப் பலர் பEப்படுவXன் காரணம் அவளுக்கு அப்ஜேபாது நன்றாகப் புரிந்Xது. அந்X 
வாழ்க்டைக எவ்வTவு வசீகர=ான கனவுகடைT உண்�ாக்குகிறது. ஆனால் எவ்வTவு வசீகர=ான 
கனவுகடைT உண்�ாக்குகிறது. ஆனால் எவ்வTவு ஆபத்துச் சூழ்ந்திருக்கிறது அப்பாடைXயிஜேல! என்படைX 
எண்ணிEஜேபாது Xன்னு�ன் படித்X பலரும் ஜேவறு ஜேவறு பாடைXகள் வகுத்துக் ஷெகாண்�Xன் காரணம் 
பார்வதிக்கு விTங்கிற்று.

“பார்வதி! உனக்குப் டைபத்திEம்! உலடைகச் சீர்திருத்துவது என்ன, உரித்து டைவத்துள்T பலாச்சுடைTடைEத் 
ஜேXனிஜேல ஜேXாய்த் ஷெXடுத்துத் தின்பது என்றா எண்ணிக் ஷெகாண்டு, ஷெபாது விவகாரங்களிஜேல 
Xடைலயிடுகிறாய்? நிடைனத்XடைX முடிக்க முடிEா=ல் XடைலEடைணடைE நடைனத்துக் ஷெகாண்�வர்கள் 
எவ்வTவு? நல்லது ஷெUய்Eப் ஜேபாய் நிந்Xடைனக்கு ஆTானவர்கள் எவ்வTவு? டைபத்திEக்காரி! உலகம் 
ஷெபாது வாழ்க்டைகயில் ஈடுபட்�வர்கடைTப் ஜேபாற்றுகிறது என்றா கருதுகிறாய்? ஏTனத்ஜேXாடு 
பார்க்கிறது! ஜேவறு ஏதும் ஷெUய்E இEலாXவர்களின் வாழ்க்டைக வழி இது என்று கூறுகிறது. 
கூண்டுக்கிளிக்குக் ஷெகாவ்டைவக் கனி Xருவர் =க்கள், கூண்டிஜேல அது இருக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்று! 
விடுXடைலடைE =றந்து விடுவர்! அதுஜேபாலத் Xானடி ஷெபாது வாழ்க்டைக எனும் கூண்டிஜேல உன்டைன 
Eாஜேரா Xள்ளிவிட்டு ஜேவடிக்டைக பார்க்கிறார்கள். சிற்றரUர்களும் சீ=ான் களுக்கும் Uாது Uன்Eாசிகளுக்கும்,
Uர்வபண்டிXர்களுக்கும், உலகம் சீர்ஜேக�ாக இருப்பது ஷெXரிEாXா? நன்றாகத் ஷெXரியும்! ஏன் அவர்கள் 
X=து சிறு விரடைலயும் அடைUப்பதில்டைல; இது கண்டு, அவர்கஷெTல்லாம் சும்=ா இருக்க நீ ஏஜேXா 
ஆடுகிறாய், ஜே=டை�யிஜேல இருக்கும் பள்Tம் ஷெXரிEா=ல், ஜேபாதும் உன்னுடை�E ஷெபாதுவாழ்க்டைக, 
புறப்படு. எங்ஜேகனும் ஜேபாய் ஜேவடைல ஜேXடு, கணவடைன நாடு. உலகம் ஒரு புறம் இருக்கட்டு=டி, நீ 
உனக்கு ஒரு உலகத்டைXத் ஜேXடிக்ஷெகாள். பித்Xம் பிடித்XவஜேT! ஊருக்கு உடைழக்கச் ஷெUால்லி Eார் உன்டைன 
அடைழத்Xார்கள்? ஷெபாது வாழ்க்டைகயிஜேலXான் பார்த்துவிட்�ாஜேE. ப�ாஜே�ாபத்டைXப் ஷெபற பர= 
Uாதுவாக நடிப்பவடைன, நEவஞ்Uகத்டைX =டைறக்க நடைக முகம் காட்டுபவடைன! இன்னமும் உனக்குச் 
Uலிப்பு உண்�ாகவில்டைலEா? நீ ஜேகாட்டை�கடைTக் கட்டினாய். அடைவ சூறாவளிEால் அழிந்Xன! 
எலிEால் முடியு=ா புலிடைE அ�க்க? ஜேபா, ஜேபா! ஜேபாய், உன் ஜேவடைலடைEப் பாரடி, உலகம் 
கி�க்கட்டும்!” என்று பார்வதியின் ஜேUார்வு அவளுக்குச் ஷெUால்லிற்று. =று விநாடிஜேE ஷெபாதுத் 
ஷெXாண்டிஜேல அவளுக்கு இருந்X பற்று ஷெவற்றி ஷெகாண்�து!

“இடைXவி� இடை�யூறு ஜேநரிட்�ஜேபாது, பின்வாங்கி ஓடி வி�ா=ல் ஒரு சிலராவது ஜேவடைல 
ஷெUய்வால்Xான் பார்வதி! உலகம் இEங்குகிறது. எரி=டைல ஷெநருப்டைபக் கக்கும். சுற்று வட்�ாரத்டைXஜேE 
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அழித்துவிடும். ஆனால், அXற்குப் பEந்து அXனருஜேக வாழா=லா இருக்கிறார்கள்? கவிழ்ந்Xால் உயிர் 
ஜேபாகும் என்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்Tா=லா க�லிஜேல பிரEாணம் ஷெUய்கிறார்கள்? பார்வதி, 
பEப்ப�ாஜேX! பூகம்பங்கள் எவ்வTஜேவா ஏற்பட்� பிறகுXாஜேன பூமியிஜேல நாம் வாUம் ஷெUய்கிஜேறாம்!! 
ஷெபாது வாழ்விஜேல, எரி=டைல, அடைலக�ல், பூகம்பம், தீ, எல்லாம் உண்டு. அடைவகளிஜேல ஷெவந்தும் 
Uாம்பலா காX சித்Xம் இருக்க ஜேவண்டும். அXற்கான Uக்திடைEப் ஷெபற வழி ஜேXடு. ஓ�ாஜேX! எதிர்த்துச் 
ஷெUல்! ஜேபாராடி ஷெவற்றி ஷெபறு!! =லடைரப் பறிக்க ஜேவண்டுஷெ=ன்றாலும், சிர=ம் இருக்கிறஜேX. =க்கடைTத் 
திருத்துவது சுலபத்திலா முடியும்? ஜேXனீக்கடைTப் பாரடி, திடைகத்துக் கி�க்கும் ஷெபண்ஜேண! 
=ற்றவர்களுக்கு ஏன் இந்Xத் ஜேXனீக்கள் இப்படி அடைலகின்றன? என்ன Uாதிக்க முடியும் இடைவகTால்? 
என்றுXான் ஜேXான்றும், அந்Xத் ஜேXனீக் கTால் அடைலந்து அடைலந்துXான் ஜேXடைன திரட்� முடிகிறது. 
அடைXக் காண்ஜேபாரால் இXடைன உணர முடிவதில்டைல. ஜேXடைனப் பருகும்ஜேபாது ஜேXனீக்களின் நிடைனப்ஜேப
கூ� =க்களுக்கு இருப்ப தில்டைல. நன்றி ஷெகட்�வர்கள் ந�=ாடும் இ�=ாயிற்ஜேற. இங்ஜேக நாம் ஏன் 
அடைலந்து கி�க்க ஜேவண்டும் என்று ஜேXனீக்கள் ஒத்துடைழEாடை=டைE அனுஷ்டிப்பதில்டைல. பிறருக்கு 
இன்பம் ஜேX�, Eார் அந்X இன்பத்டைXப் ஷெபற இருக்கிறார்கஜேTா அவர்கஜேT தூற்றியும் ஜேகலி ஷெUய்து 
ஷெகாண்டும் இருக்கும் ஜேபாதும் பணிபுரியும் பண்பினர் சிலராவது இருப்பXால்Xாஜேன, உலகிஜேல 
வாழ்க்டைகயின் வUதிகள் கிடை�க்கின்றன. அப்படித்Xான் என்ன, நீ அதிக சிர=ப்பட்டு விட்�ாEா? 
உன்னுடை�E கஷ்� நஷ்�ம் கண்ணீஜேராடு தீர்ந்து விடும். இரத்Xம் இரத்X=ாகக் கக்கிக் 
கஷ்�ப்படுபவர்கள் இருக்கிறார்கள், இந்X உலகத்திஜேல! அஜேXா! உழவடைனப் பார்! டைXலம் தீர்ந்துஜேபான 
கட்டை� ஜேபாலிருக்கும் அவன் உ�டைலப் கவனித்XாEா? அவன் Xாஜேன உணவு Xருகிறான், 
உல்லாசிகளுக்கு. காலிஜேல பார்த்XாEா, எவ்வTவு ஜேUறு! கஞ்சிக் கலEத்டைXக் பாரடி, புளித்X கூழ் 
இருக்கிறது உள்ஜேT. அவன் =டைனவி அஜேXா புல் சு=க்கிறாள்! பிள்டைTகள் எருடை= ஜே=ய்க்கின்றனர் 
ஜேகாயில் பூUாரி கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கிறார்! வாழ்வின் ஜேகாணடைலப் ஷெபாருட்படுத்Xா=ல் அவன் 
ஏடைரச் ஷெUலுத்துகிறான். நீர் பாய்ச்சுகிறான், கடைT எடுக்கிறான், அடைX வி�வா நீ பிர=ாX கஷ்�ப்பட்டு 
விட்�ாய்? ஷெவட்க=ாக இல்டைலEா, Uலித்துக் ஷெகாள்T? பார்வதி! சுEநலத்துக்கு நீ 
அடிடை=ப்ப�வில்டைல. அதுXான் உனக்கும் உனது ஷெXாண்டுக்காக எதிர்பார்த்துக் 
ஷெகாண்டிருப்பவர்களுக்கும் இடை�ஜேE உள்T ஒரு வித்திEாUம். இது ஷெபரிXல்ல உனக்கா
கவது, Uலிப்பும் ஜேUாகமும், ஜேகாபமும் துக்கமும் வருகிற U=Eத்திஷெலல்லாம், ‘ஜேU! ஏன் ந=க்கு இந்Xத் 
ஷெXால்டைல? ஷெUௗகரிE=ாக வாழ ந=க்கு வழிEா இல்டைல?’ என்று நிடைனக்க முடிகிறது. அந்X நிடைனப்புக்
ஷெகாள்ளும் பாக்கிEம் கூ�ப் பாட்�ாளிக்குக் கிடை�Eாது பார்வதி! கலப்டைபடைEக் கீஜேழ ஜேபாட்டுவிட்டு 
டைககடைTக் கழுவிக் ஷெகாண்டு, வEலிஜேல இனி நாம் ஜேவடைல ஷெUய்து விலாடைவ முறித்துக் 
ஷெகாள்வாஜேனன்? ந=க்கு ஜேவண்�ாம் இந்Xச் Uங்க�ம் என்று உழவனால் கூற முடியு=ா? அடைX 
எண்ணிப்பார். அப்படி உடைழக்காவிட்�ால் உலக்கதிஜேல வாழ முடிEாஜேX என்ற எண்ணம் அவனுக்குச் 
Uவுக்காக இருக்கிறது. அந்Xக் கடைUEடி உனக்கு இல்டைல. கர்வப் ப�வும் உனக்கு உரிடை=யில்டைல; 
கடைலப் ப� ஜேவண்டிE அTவு நீ பாடுப�வுமில்டைல. ஜே=ார் கடை�கிறாய், ஷெவண்ஷெணய் 
ஜேவண்டுஷெ=ன்று!” இதுஜேபால இடித்துக் கூறலாயிற்று, பார்வதியின் ஷெபாதுத் ஷெXாண்டின் ஆர்வம்.

இந்X இரு இடிகளுக்கம் இடை�ஜேE, பார்வதி சிக்கிக் ஷெகாண்டு திமிறினாள். ஆனால், =த்XTத்துக்கு 
இருபுற= இடி கிடை�த்Xால் Xாஜேன =துர=ான இடைU கிTம்புகிறது. அதுஜேபாலத் Xான் இந்X இXEத்திஜேல 
ஜேபார் நடை�ஷெபற்றXால் பார்வதிக்குப் புதிE உறுதியும் அறிவும் கிடை�த்Xன.
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திக்கற்ஜேறார் திருச்Uடைப என்ற ஷெபEடைரக் ஜேகட்�துஜே= பார்வதிக்கு அங்கு ஜேபாகஜேவண்டுஷெ=ன்ஜேற 
ஆவலர் பிறந்Xது. எத்XடைனஜேE Uடைபகள், எது எXற்ஜேகா Uடைபகள் உள்Tன. ஒவ்ஷெவாரு Uடைபயும் 
ஒவ்ஷெவாரு உள்ஷெTண்ணத்ஜேXாடு ந�த்Xப் பட்டு வருவது பார்வதிக்குத் ஷெXரியும். திக்கற்ஜேறார் Uார்பாக 
ஒரு Uடைப இருப்பது ஜேகட்டு அவள் அடை�ந்X Uந்ஜேXாஷத்திற்கு அTவில்டைல.

வறுடை= எனும் ஜேXள்ஷெகாட்டி, விஷம் ஏறி உரு=ாறிப் ஜேபானவர்களும் வாழும் வழி இழந்து 
பாழுங்கிணறு ஜேXடும் பாரரிகளும் இராத்திரி ஏXாகிலும் பிச்டைU கிடை�க்காXா என்று ஏக்கத்ஜேXாடு பகல் 
பட்டினிEாக இருப்பவர்களும், ஷெபற்ஜேறார் திடீஷெரன்று இறந்து ஜேபானXால், வீதியிஜேல அடைலE 
ஜேநரிட்�வர் களும் விழி இழந்ஜேXார் கரமில்லாXார், மு�வர், ஊடை=, ஷெபருஜேநாய் ஷெகாண்ஜே�ார் என்று 
திக்கற்றுக் கி�க்கும் பலருக்கு ஒரு திருச்Uடைப இருந்Xாக ஜேவண்டும் என்று பார்வதி பல U=Eங்களிஜேல 
எண்ணிEதுண்டு. அழகான ஷெUவ்வானம். அற்புX=ான நிலஷெவாளி, சிற்றாறு, சிங்கார =ாளிடைக, 
சிரித்திடும் முல்டைல, கண்டைணப் பறித்திடும் ஜேரா0ா. =ா�=ாளிடைக, =ணி =ண்�பம், Xவழும் 
குழந்டைXகள், இTந்Xளிர் எனும் பல்ஜேவறு காட்சிகடைTக் கண்டுகளித்X U=Eங்களில் எல்லாம் 
இக்காட்சிகடைTக் காண முடிEா=ல் எவ்வTவு ஜேபர் குரு�ாகிக் கி�க்கின்றனர் என்படைX எண்ணிப் 
பார்வதி உள்Tம் குமுறுவது உண்டு. ஷெUல்வமும், சுகமும், அழகும் ஆனாந்Xமும் ஜேநர்த்தியும் நிம்=தியும் 
Xதும்பிக் கி�க்கும் உலகிஜேல வறுடை=யும் வாட்�மும் சூழ்ந்துள்T படுகுழியிஜேல வீழ்ந்து கி�க்கும் 
பராரி கடைTப் பற்றிE நிடைனப்புப் பார்வதிக்கு அடிக்கடி வருவதுண்டு. இந்X நிடைனப்புப் பார்வதிக்கு 
அடிக்கடி வருவதுண்டு. இந்X நிடைனப்பு வTரவTர அவளுக்குச் சிங்கார =ாளிடைககடைTக் 
கண்படைXவி�ச் சிறு குடிடைUகடைTக் காண ஜேவண்டும் என்ற எண்ணம் வTர்ந்Xது. அந்Xக் 
குடிடைUகடைTயும் அங்ஜேக கூன் ஷெகாண்� வாழ்க்டைகடைEக் ஷெகாண்டுள்Tவர்கடைTயும் காணக் காண 
உலகம் மிகமிகச் சீர் ஜேக�ாக இருக்கிறது என்ற ஜேகாபமும், இந்Xக் ஜேகட்டை�க் கடைTE ஏXாவது ஷெUய்Xாக 
ஜேவண்டும் என்ற துடிப்பும் அதிகரித்Xது. எனஜேவXான், பார்த்திபனின் பXட்�த் Xால் உள்Tம் ஜேவXடைன 
அடை�ந்திருந்X அந்X ஜேநரத்திலும் திக்கற்ஜேறார் திருச்Uடைபயிஜேல ஜேபU ஜேவண்டுஷெ=ன்று அXன் ஷெUEலாTர்
வந்Xடைழத்Xதும், பார்வதி அங்குச் ஷெUல்ல இடைUந்Xாள்.

அந்Xச் U=Eத்திஜேல ஷெ0Eாடைவக் காண ஜேவண்டுஷெ=ன்ற ஏற்பாடு, கு=ார் விஷE=ாகக் ஷெகாண்டிருந்X 
கவடைல, முXலிE எதுவும் அவளுக்குப் ஷெபரிXாகத் ஜேXான்றவில்டைல. இன்ப=E=ான இவ்வுலகிஜேல 
துன்பத்தின் பிரதிநிதிகTாக வாழும் அந்Xத் ஜேXாழர்கடைTக் காண ஜேவண்டும். அவர்களுக்கு விடுXடைல 
உணர்டைவ ஊட்� ஜேவண்டும். வாழ்க்டைகயின் ஜேகாட்பாடுகடைT அவர்களுக்கு எடுத்துடைரக்க ஜேவண்டும். 
அவர்கடைTக் கண்டு ஜேபசிE பிறகு அவர்களின் நிடைலடை= பற்றி நிம்=திEாக வாழுபவர்களி�ம் எடுத்துக்
கூறஜேவண்டும் என்ற இந்X எண்ணங்கள் பார்வதிடைE, ஜேலடி �ாக்�ரின் வீட்ø விட்டு ஜேவக=ாக ஷெவளிஜேE
இழுத்துச் ஷெUன்றன, ஊரின் கடை�சிப் பாகத்துக்கு.

வண்டி இழுப்பவர்களும், வEற்காட்�ாள்களும் குடியிருக்கும் பகுதி. குப்டைபஜே=டுகளும் 
இடை�யிடை�ஜேE வீடுகளும் இருந்X இ�ம். குடிEர்களும், ஷெவறிEர்களும், கூவிக் ஷெகாண்டிருந்Xனர். 
அங்கு படைற ஒலி ஒரு பக்கம், ஜேபாடைX கிTம்பும் கீXம் ஜேவஜேறார் பக்கம், கட்டை� ஷெகாண்டு =டைனவிடைE 
அடிக்கும் கணவனும், கள்Tக் காXலு�ன் ஷெகால்டைலச் சுவஜேரறிக் குதிக்கும் கள்ளியும் Xகப்பனுக்கு 
அ�ங்காX XறுXடைலகளும், XாடைE வடைXக்கும் Xருக்கரும் அங்கு Xர்பார் ந�த்தினர்.

“ஜே�ய்! இது Eாரு பாரு�ா?”

“ஒய்Eாரக் குட்டி�ா, ஓடி வந்X பட்டி�ா.”

“குலுக்கி ந�க்கிறா, கும்=ாTம் ஜேபாடுறா.”

இடைவயும் இடைவகடைTவி� ஆபாU=ான “வரஜேவற்புடைர” களும் பார்வதிக்கு வழங்கப்பட்�ன.
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திக்கற்ஜேறார் திருச்UடைபடைE நாடிச் ஷெUல்லும் வழியிஜேல நடை�ஷெபறும் இந்Xச் Uம்பவங்கடைTக் கண்டு 
Uலித்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்�ாஷெ=ன்று ஷெUEலாTர் பார்வதிடைE ஜேவண்டிக் ஷெகாண்�ார். பார்வதி, “எனக்கு 
என்ன Uலிப்பு! அவர்களின் நிடைல அப்படி இருக்கிறது. குற்றம் அவர்களுடை�EXல்ல” என்று கூறினாள்.

ஒரு சிறு கும்பல் கூடிவிட்�து. “ஜே�! நம்டை= எல்லாம் கிருஸ்Xவராக்க இந்Xப் ஷெபாம்படைTயும் அந்X 
ஆம்படைTயும் வாராங்க. அவர்கடைTச் சும்=ா வி�க்கூ�ாது�ா” என்று எவஜேனா ஒருவன் குண்டு 
வீசினான். அது ஷெவடித்துவிட்�து. பலருக்கும் ஆத்திரம் ஷெபாங்கலாயிற்று. “நம்= காளி, Uாமுண்டி, 
Uடை�Eாண்டி முXலிE குலஷெXய்வங்கடைTக் குடைற கூற எவஜேTா வந்திருக்கா. அவ இங்ஜேக ஜேபUக்கூ�ாது. 
கூட்�ம் ஜேபாட்�ா, கழுடைXடைEத் துரத்துங்க, நாய்கடைT ஏவுங்க, =டைலப்பிஞ்சுகடைT வீசுங்க” என்று 
ஷெவளிப்படை�Eாகஜேவ ஒருவன் தூண்�த் ஷெXா�ங்கினான்.

பார்வதி, திக்கற்ஜேறார் திருச்Uடைபயின் ஷெUEலாTடைரப் பார்த்து, “இவர்கள் நாம் கிருஸ்Xவ =Xப் பிரUாரம் 
ஷெUய்Eப் ஜேபாவXாக எண்ணிக் ஷெகாண்டு ஏசுகிறார்கள். பாவம்! ஜேவஜேற எந்X ஆஸ்தியும் 
இல்லாவிட்�ாலும் இவர்களுக்கு இந்து =Xப் டைபத்திE=ாவது இருக்கிறது” என்று கூறிவிட்டு, “உங்கள் 
திருச்Uடைப இருப்பது இவர்களுக்குத் ஷெXரிEாXா?” என்று ஜேகட்�ாள். “ஷெXரிEாது! இது இருக்குமி�ம் 
இன்னம் இரண்டு டை=ல் ஜேபாக ஜேவண்டும்!” என்றார்.

“அப்படிEானால், அது அடுத்X கிரா=த்திஜேல என்று ஷெUால்லுங்கள்” என்றாள் பார்வதி. “ஆ=ாம்! அடைர 
=ணி ஜேநரத்திஜேல ஜேபாய்வி�லாம். ஏன்? ஆEாU=ாக இருந்Xால் இங்ஜேக ஷெகாஞ்U ஜேநரம் Xங்கலாம்! 
சிர=பரிகாரம் ஷெUய்துக் ஷெகாண்டு புறப்படுஜேவாம்” என்று ஷெUEலாTர் வாஞ்டைUயு�ன் கூறினார். 
அவனுடை�E வாஞ்UடைனடைEக் கண்டு=கிழ்ந்X பார்வதி, “அப்படி ஒன்றும் சிர=மில்டைல. திருச்Uடைபக்ஜேக
ஜேபாய்வி�லாம்” என்று கூறினாள். இருவரும் Uற்று ஜேவக=ாக ந�ந்Xனர்.

ஊருக்கு ஷெவளிஜேE, ஒரு ஷெவளி, அங்ஜேகார் கட்டி�ம், ஷெநல் அடைரக்கும் இ�ம். அங்குXான் திக்கற்ஜேறார் 
திருச்Uடைபயின் விஜேUஷக் கூட்�ம் ஏற்பா�ாகி இருப்பXாகச் ஷெUEலாTர் கூறினார். அந்X இ�த்துக்ஜேக 
வருவXற்குள், பார்வதி, அங்கு பல திக்கற்ஜேறார் கூடியிருப்பார்கள். அவர்கள் விஷEத்திஜேல அக்கடைற 
ஷெகாண்�வர்கள் வந்திருக்கக் கூடும் என்ஷெறல்லாம் எண்ணிக் ஷெகாண்�ாள். ஆனால் ஷெUEலாTர் 
குறிப்பிட்� இ�த்Xருஜேக வரவரப் பார்வதிக்கு ஒரு கூட்�ம் நடை�ஷெபறுவXற் குரிE அறிகுறி எதுவும் 
ஷெXன்ப�ாXது ஆச்UரிEத்டைX முXலிலும் பிறகு Uந்ஜேXகத்டைXயும் Xந்Xது. “கூட்�ம் எப்ஜேபாது 
ஆரம்ப=ாகும்?” என்று ஜேகட்�ாள். “நாம் ஜேபான உ�ஜேன!” என்று XEக்கமின்றிச் ஷெUEலாTர் 
பதிலுடைரத்Xார். ஜே=லும் ஜேகள்விகடைTக் கிTப்பித் Xனது பEங்காளித்Xனத்டைXக் காட்டி ஷெகாள்Tக் கூ�ாது
என்று பார்வதி கருதினாள்.

அந்X இ�த்துக்கும் வந்Xனர் இவர்கடைT வரஜேவற்க ஆட்கடைTக் காஜேணாம். திக்கற்ஜேறார் Uடைபயிஜேல 
ஆ�ம்பர வரஜேவற்பு இருக்க முடிEாது. பாவம் ஏடைழகள்Xாஜேன என்று =னத்டைXச் U=ாXானப்படுத்திக் 
ஷெகாண்�ாள். கட்டி� வாயிலிஜேல வந்Xதும் பார்வதி திடுக்கிட்டுப் ஜேபானாள். உள்ஜேT நாடைலந்து ஜேபஜேர 
இருந்Xனர். அவர்களும், பிரUங்கம் ஜேகட்கக் கூடிEவர்கTாகத் ஷெXரிEவில்டைல! டைகயில் கம்பும் 
அரிவாளும் டைவத்துக் ஷெகாண்டிருந்Xனர். பEம் திடீஷெரன்று அதிகரித்து.0ுர ஜேவகத்தில் முகம் ஷெவளுத்து 
விட்�து. ஷெUEலாடைரப் பார்த்Xாள். அவன் குறும்புத்Xன=ாகச் சிரித்துக் ஷெகாண்ஜே�, “ஏனு கிலி? புலிEா 
உள்ஜேT? இல்டைல, உள்ஜேT ஜேபாஜேவாஜே=” என்று கூறினான். “கிலிEா! இல்டைலஜேE” என்று டைXரிE 
பாவடைனயு�ன் பார்வதி ஜேபசினாள்.

“கு=ாரின் காXலி கிலி ஷெகாள்வாTா? ஜேகாபலா! கழுத்டைXப் பிடித்து உள்ஜேT Xள்ளு அந்Xக் கள்ளிடைE!” 
என்று பார்த்திபன் உள்ஜேT இருந்து உரத்X குரலிஜேல கூவினான். “ஐஜேEா!” என்று பார்வதி அலறினாள். 
திகில் அTவு மீறிப் பிறந்Xது. என் ஷெUய்வாள் பாவம்! வாXமி�த் ஷெXரியும். விTக்க முடைரத்தி� 
அறிவாள்,ஜே=ற்ஜேகாள் Xருவாள். அரிவாளும் டைகயு=ாக முர�ரும், அவர்கடைT ஆட்டிடைவக்க 
ஆணவக்காரனும் இருந்X இ�த்திஜேல, ஜேXடைவ அடைவகTல்லஜேவ! அடிப�வும் அடி ஷெகாடுக்கவும் 
ஷெவட்� வரின் Xடுக்கவும் கிட்ஜே� வருஜேவாடைர விரட்�வும் வித்டைXயும் ஷெநஞ்சுதியும் ஜேXடைவ. புலி 
நுடைழE ஜேவண்டிE குடைகக்குள்ஜேT புறா ஷெUன்று விட்�து!
பார்த்திபன் பிறப்பித்X கட்�டைTயின்படி கழுத்டைXப் பிடித்து உள்ஜேT Xள்Tப்படுமுன்னம் Xானாகஜேவ 
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உள்ஜேT ஷெUன்று விடுவஜேX யுக்Xம் என்று பார்வதிக்குத் ஜேXான்றிற்று. UாகUப் ஜேபச்சினால் இனிப் 
பார்த்திபனி�மிருந்து Xப்பித்துக் ஷெகாள்T முடிEாது என்பது பார்வதிக்குத் ஷெXரிந்து விட்�து. ஏஷெனனில், 
முன்பு அந்X வித்டைXடைE அவன் பார்த்துவிட்�வன். எனஜேவ, இம்முடைற ஏ=ாற=ாட்�ான், அவன். 
துணிவு�ன் Uகல முன்ஜேனற்பாடுகளு�ன் ந�ந்து ஷெகாண்டிருப்படைXக் கண்� ஜேபாது பார்வதிக்குப் பEம் 
மிக அதிக=ாயிற்று. திக்கற்ஜேறார் திருச்Uடைப என்று Uாக்குக் கூறி, வரவடைழத்துத் Xன்டைனக் ஷெகான்று 
ஜேபா�ஜேவ, பார்த்திபன் தீர்=ானித்திருக்கிறான் என்பது ஷெXரிந்Xது. ஷெகாடைலக்கஞ்Uாக் ஷெகாடிEர்கள் 
குடிஷெவறியு�ன் இருந்Xனர். சுற்றிலும் ஷெவட்�ஷெவளிஜேE. கூவினாலும் ஜேகாஷெவனக் கXறினாலும் 
உXவிக்கு வருபவர் எவரும் இல்டைல. Xப்பித்துச் ஷெகாள்T முடிEாX நிடைலடை=யிஜேல பார்வதி சிக்கிக் 
ஷெகாண்�ாள்.

“பார்வதி! உன்னுடை�E அழகான ஷெUாற்பாழிடைவக் ஜேகட்க ஆவல் ஷெகாண்டுXான் உன்டைன இங்கு 
வரவடைழத்ஜேXன்!”

“திக்கற்ஜேறாரின் நிடைலடை=டைEப் பற்றித் ஜேXன்ஷெ=ாழியில் ஜேபசுவாய், ஜேகட்டு இன்பமுறலாம் என்றுXான்
இங்கு அடைழத்து வரச் ஷெUன்ஜேனனன் . ஏன்? இப்படி மிரT மிரT விழிக்கிறாய்? ஓஜேகா! திக்கற்றவர்கள் 
படும் பாடு பற்றி நிடைனக்கும் ஜேபாஜேX உன் ஷெநஞ்சிஜேல துக்கம் வந்து அடை�த்துக் ஷெகாள்கிறது ஜேபாலும் 
இருக்கும். இருக்கும்! ஏடைழகடைTக் கண்�ால்Xான் உன் =னம் அனலிடு ஷெ=ழுகாகுஜே=! U=Xர்= சுந்Xரி 
அல்லவா நீ. =ாஸ்ஜேகாடைவ =ணம் ஷெUய்யும் =ங்டைகEல்லவா?”

“அஜேXா பார் அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள். என்ன�ா இது பிரUங்கம் ஷெUய்E வந்X அம்டை=Eாருக்கு, இவர் 
பிரUங்கம் ஷெUய்கிறாஜேர என்று.”

“க்ள்ளீ! ஏன் =ரம்ஜேபால நிற்கிறாய்? உன்டைனச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்துத் ஷெXரிEவில்டைல? உயிடைர 
இழக்கப் ஜேபாகிறடைX உணரவில்டைலEா, அல்லது பEம், உன் உணர்ச்சிடைE ஜேபாக்கி விட்�Xா?”
“அடி பார்வதி! உனக்கு நான் எவ்வTவு ஷெUாகுUான வாழ்வு அளித்ஜேXன்? என் பங்கTாவிஜேல உனக்கு 
உணவு, என் பக்கத்திஜேல இருக்கும் உல்லாUம், =ாடைலகள், வரஜேவற்புகள், விருந்து, உபUாரம், 
இவ்வTவும் உனக்குத் Xந்ஜேXன். அரUனுக்கு அரசி ஜே=ல் ஆடைU. அரசிக்கு ஆண்டி ஜே=ல் ஜே=ாகம் என்பது 
ஜேபால், உன்டைன ஜேநசித்X என்டைன ஷெவறுத்துவிட்டு ஒரு உடுக்டைகடைE விரும்பினாஜேE! என் பாடைXயிஜேல 
குறுக்கி�ாஜேX. அழிவாய் என்று எச்Uரித்ஜேXன். ஜேகட்�ாEா?”

“எனக்கு அவ=ானத்டைXத் ஜேXடினாய். என் திட்�ங்கடைTத் Xகர்க்க ஏற்பாடு ஷெUய்Xாய். ஊடை=Eா நீ? ஜேபU 
வாயில்டைல? UாகU=ாக ந�ந்து ஷெகாண்�ால் நான் Uாய்ந்துவிடுஜேவன் என எண்ணிக் ஷெகாண்�ாEல்லவா? 
அந்X துஷ்�ச் சிறுக்கி ஜேலடி �ாக்�டைர விட்டு, என்டைனக் ஜேகவலப்படுத்தினாய். நீ எனக்குச் 
ஷெUய்திருக்கும் ஜேகடுகள் பல. என் கனவுகடைTக் கடைலத்Xாய். என் வாழ்டைவக் குடைலத்தி� ஜேவடைல 
ஷெUய்Xாய். பார்வதி! பார்த்திபடைன நீ Eார் என்று ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்Tவில்டைல. நீ பிண=ாகுமுன் நான் Eார் 
என்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்.”

“அஜேXா ஷெXரிகிறஜேX ஜேகாணிப்டைபகள், அடைவகளிஜேல உன் அங்கங்கள் ஜேவறு ஜேவறாகத் 
துண்டிக்கப்பட்டுப் ஜேபா�ப்படும்.”

“என்டைன ஜே=ாக வடைலயிஜேல வீழ்த்திE முகம், அXற்கு Xதும்பும் உன் அங்கங்கள், அழுகிப் புழுத்துப் 
ஜேபாகப் ஜேபாகின்றன. ஆம், உன்டைன அடைணத்துக் ஷெகாண்டு ஆனந்X=ாக வாழத்Xான் நிடைனத்ஜேXன். நீ 
அழிE அச்Uாரம் வாங்கிக் ஷெகாண்�ாய்.”

“Uாகப் ஜேபாகும் உன்னி�ம் நான் ஏந் ஜேகாபத்டைXக் காட்� ஜேவண்டும். ஒழிந்து ஜேபா. உனக்கும் - பரிபூரண 
ஓய்வு கிடை�த்து விட்�து. எனக்கும் ஷெXால்டைல விட்�து என்று ஆகிவிடும்.”

“உன் கண்கடைT கட்டிவிடுவார்கள் - அது என் உத்Xரவு - வாயிலும் துணிடைE அடை�த்து விடுவார்கள். 
பிறகு அவர்கள் Xங்கள் க�டை=டைEச் ஷெUய்வார்கள். பார்வதி! ஜேபசித் ஷெXாடைல. ஏன் இப்படிச் சிடைலஜேபால
நிற்கிறாய்? கண்களினின்றும் வழியும் நீடைரத் துடை�த்துக் ஷெகாள்.”
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“ஏன், என்ன Uங்கதி, ஏன் இப்படி ஆடுகிறாய். பூங்ஷெகாடி ஜேபால்? கண்டைண ஏன் மூடுகிறாய்? அ��ா, 
Uாய்கிறாஜேT, =Eக்க=ா? ஓஜேகா, மூர்ச்டைUEாகி விட்�ாள்.” 

பார்த்திபன் ஜேகாபஷெவறிEால் ஜேபசி�க் ஜேகட்� பார்வதி மூர்ச்டைUEாகிக் கீஜேழ விழுந்Xபிறஜேக, அவன் 
Xன்னுடை�E ஜேபச்டைU நிறுத்தினான். அவனுடை�E டைகEாட்களிஜேல ஒருவன் ஷெகாஞ்Uம் Xண்ணீர் 
ஷெகாண்டு வந்து பார்வதியின் முகத்திஜேல ஷெXளித்Xான். ஒருவன் ஜே=ல் ஜேவட்டிEால் வீசினான், காற்று 
வருஷெ=ன்று. =ற்றவர்கள் “பீதி அடை�ந்துவிட்�ாள்” என்று ஜேகலி ஜேபசினர்.

பார்த்திபன் இந்X ஜேநரத்திஜேல Xன் டைகப்ஷெபட்டிடைEத் திறந்து, பிராந்தி எடுத்து, =T=Tஷெவன்று 
இரண்ஷெ�ாரு முழுங்கு குடித்Xான். பிறஜேக ஷெகாஞ்Uம் உறுதி மீண்டும் வந்Xது. ஜேபச்சிஜேல படைழE 
மிடுக்குத் ஜேXான்றிற்று. சிவந்X கண்களு�ன் சீற்றஜே= உருவான பார்த்திபன். கீஜேழ கி�ந்X பார்வதி 
அருஜேக வந்Xான். “இவள் =Eங்கிக் கி�க்கும் இந்Xச் U=Eத்திஜேல இவள் கழுத்தின் மீது என் காடைல 
டைவத்து, என் ஆத்திரம் தீர மிதித்துத் துடைவத்துச் Uாகடிக்கலா=ா என்றும் ஜேXான்றுகிறது!”

“எழுப்புங்கள் கள்ளிடைE! ஒருஜேவடைT பாUாங்குகூ�ச் ஷெUய்வாள்! முகத்திஜேல ஒரு ஷெUம்பு Xண்ணீடைரக் 
ஷெகாட்டு.”

“இவ்வTவு இTவEதிஜேல எவ்வTஜேவா சுக=ாக வாழ ஜேவண்டிEவள். Xன்னுடை�E வீண் 
பிடிவாXத்Xால், =டிEப் ஜேபாகிறாள்! அழகிEாயிற்ஜேற. படித்திருக்கிறாஜேT. அபடைலEாக இருக்கிறாஜேT 
என்று ஏஜேXா இவடைTக் காப்பாற்றுஜேவாம் என்று கருடைணக் காட்டினால், இவள் ந=க்கு உபஜேXUம் 
ஷெUய்வதும், நம்மி�ஜே= வம்புக்கு வருவதும், ந=க்ஜேக ஆபத்துத் ஜேXடுவது=ாக அல்லவா ஆகிவிட்�ாள்.”

“கண்டைணத் திறக்கிறாTா! பார்வதி! ஏன் பார்வதி, என்ன மிரளுகிறாய்? நிடைனவா, கனவா என்று 
பார்க்கிறாEா? கண்கடைT நன்றாகத் துடை�த்துக் ஷெகாள். நிடைனவுXான், கனவல்ல.”

“ஜேபசுவது பார்த்திபன், குரல் ஷெXரிEவில்டைலEா, பார்த்திபன். ஆ=ாம்! உன்னி�ம் =ரண வாக்குமூலம் 
ஷெபற வந்திருக்கிஜேறன். எழுந்திரடி, ஏ=ாற்றுச்சிறுக்கி! ஜேவண்�ாம், ஜேவண்�ாம், படுத்துக் ஷெகாண்டுXான் 
கி�, சில நிமிஷங்களிஜேல Uாகப் ஜேபாகிறவள்Xாஜேன, எப்படிக் கி�ந்Xால்Xான் என்ன?”

பார்த்திபனுக்கு ஜேகாபம் குடிஷெவறியும் கூட்�ாகி விட்�Xால், ஜே=லும் ஆபாUப் ஜேபச்சு வழிந்து வரத் 
ஷெXா�ங்கிற்று. பார்த்திபனால் கூலிக்கு அ=ர்த்Xப்பட்� அக்ஷெகாடைல பாXகர்கள் காரிEத்டைX சீக்கிரம் 
முடித்து விட்டு ஓடிவி� ஜேவண்டும் என்று கூறினர். ஒரு முடைற கண்கடைTத் திறந்X பார்வதிக்கு 
=றுபடியும் =Eக்கம் ஜே=லிட்�து. அஜேX U=Eத்திஜேல அவளுடை�E டைககால்கடைTக் கட்டி வாயில் துணி 
அடை�த்து விட்�னர். அரிவாTால் ஷெவட்டுமுன், உயிடைரப் ஜேபாக்கிவிடுவது நல்லது என்று ஒருவன் 
ஜேEாUடைன கூறினான். ஷெவட்டிஜேE உயிடைரப் ஜேபாக்கலாஜே= என்றான் =ற்ஷெறாருவன். விஷம் ஷெகாடுத்து 
விட்டிருக்க ஜேவண்டும் என்றான் ஜேவஷெறாருவன். கல்டைலக் காட்டிக் கிணற்றிஜேல ஜேபாட்டுவி� ஜேவண்டும்
என்றான் இன்ஷெனாருவன்.

பார்த்திபஜேனா, குடித்துக் ஷெகாண்ஜே� இருந்Xான். திகிடைலக் கிTப்பிவிட்�Xால் அந்Xத் திகிடைல அ�க்க 
குடிப்பதுXான் Xக்க வழி என்று அவன் எண்ணினான். அதிகம் குடித்து ஷெவறி ஏறிவிட்�ால் நிடைலடை= 
Xவறி ஏஜேXனும் Xாறு=ாறாகப் ஜேபசிஜேEா, ஷெUய்ஜேXா, Xங்களுக்கு ஆபத்து உண்�ாக்கி விடுவாஜேனா 
என்னஜேவா என்று அந்X முர�ர்கள் பEந்Xனர்.

இXற்கிடை�யில் பார்வதிக்கு =Eக்கம் ஷெகாஞ்Uம் ஷெXளிந்து கண்கடைTத் திறந்Xாள். எழுந்திருக்க 
முEன்றாள். முடிEவில்டைல. வாயிஜேல துணி அடை�ந்திருக்கக் கண்�ாள். நிடைலடை= அவள் நிடைனவுக்கு 
வந்Xது. என் ஷெUய்வாள்? Xன்டைனக் ஷெகான்று வி�ப் ஜேபாகிறார்கள் என்பது ஷெXரிந்Xதும் 
அவளுக்குண்�ான திடைகப்பு விவரிக்கத்Xக்கXன்று. “ஆகட்டும், காரிEத்டைX முடித்து விடுங்கள், இஜேXா, 
ஆளுக்குக் ஷெகாஞ்Uம் ஜேபாட்டுக் ஷெகாள்ளுங்கள்” என்று கூறிப் பார்த்திபன் ஷெகாடைலகாரர்களுக்குத் 
குடிவடைக ஷெகாடுத்Xான். அவர்களும் ஆனந்X=ாகக் குடித்துக் ஷெகாண்ஜே� பாவம் புண்Eம், நரகம், 
ஜே=ாட்Uம் விதி முXலிEன பற்றிக் குTறலாயினர்.

72



“ஷெநருப்புக் குழியிஜேல Xள்ளுவார்கTாம். பத்துத் Xடைலப் பாம்புகள் அதிலிருந்து கிTம்பு=ாம்.”

“சுத்Xக் கட்டுக்கடைX, மிரட்டுவXற்காக எவஜேனா கட்டி விட்�ான்.”

“அப்படித்Xான் நரகத்திஜேல Xள்ளினால்Xான் ந=க்ஷெகன்ன�ா? நாம் ஷெUத்துப் ஜேபான பிறகுXான் இது 
ந�க்கும்; அப்ஜேபா பார்த்துக் ஷெகாள்ஜேவாம். இருக்கிற வடைரயில் சுக=ா இருக்க ஜேவண்டும்.”

“அவ்வTஜேவXாண்�ா.”

ஷெகாடைலகாரர்கள் ஷெXளிவாக ஜே=ற்ஷெகாண்டு ஜேபU முடிEாXபடி, ஜேபாடைX ஏறிவிட்�து.

“பார்வதிடைEக் கழுத்டைX முறித்துக் ஷெகான்றுவிடுங்கள் முXலில். பிறகு துண்டுதுண்�ாக ஷெவட்டி 
அடை�EாTம் ஷெXரிEாXபடி ஷெUய்துவி�லாம்” என்றான் பார்த்திபன்.

“ஷெXாஜேர! ஆபத்து வரா÷ பார்த்துக்ஜேகாங்ஜேகா. நாங்க இதுஜேபாலப் பல ஜேவடைல ஷெUய்திருக்கிஜேறாம். 
ஆனாலும் இந்Xப் ஷெபாம்படைTடைEப் பார்த்Xா, ஷெராம்ப அழகாகவும், ஷெபரிE இ�த்துக் குட்டிEாகவும் 
ஷெXரியுது. வம்பிஜேல =ாட்டி வி�டு வி�ாதீங்க” என்று ஒரு ஜேபாடைXக்காரன் ஷெUான்னான், பார்த்திபடைனப் 
பார்த்து.

ஆளுக்கு ஐந்நூறு வீXம் ஆறு ஜேபருக்குத் ஷெகாடுத்து அடைழத்து வந்திருக்கிறான் பார்த்திபன். அரிவாடைTத் 
தீட்டிக் ஷெகாண்டு அவர்களிஜேல ஒருவன் இதுஜேபாலப் ஜேபUஜேவ பார்த்திபனுக்கு ஆத்திரம் அதிக=ாயிற்று.

“ஜேவடைல ஆகட்டும். எனக்குத் ஷெXரியும் நீங்கள் Eார் என்று; ஆபத்து ராXபடி பார்த்துக் ஷெகாள்T 
=ாட்ஜே�னா? சீக்கிரம் முடியுங்கள் நான் இXற்ஷெகல்லாம் XகுதிEாக முன்ஜேனற்பாடுகள் ஷெUய்Eா=லா 
இருப்ஜேபன்” என்று பார்த்திபன் கூறிவிட்டு =னதிற்குள்Tாக அவர்கடைT திட்டினான்.
“எல்லாம் ஐEா, பார்த்துக் ஷெகாள்ளுவாரு ஆகட்டுண்�ா” என்றான் =ற்ஷெறாருவன். அவர்களிஜேல அதிக 
டைXரிEUாலிEான ஒருவன், “அஜே� என்னப்பா, இந்Xக் காரிEத்துக்கு இவ்வTவு ஜேEாUடைன? 
ஜேகாழிக்குஞ்டைU முறிச்சுப் ஜேபா�றதுஜேபால ஆக ஜேவண்டிE காரிEம். இதுக்கு இவ்வTவு 
பிர=ாXப்படுத்துறீங்க?” என்று கூறினான்ன.

ஷெகாடைலகாரர்களுக்குத் Xடைலவனாகவிருந்Xவன், அXாவது திக்கற்ஜேறார் திருச்Uடைபயின் ஷெUEலாTனாக 
நடித்துப் பார்வதிடைE அங்ஜேக அடைழத்து வந்Xவனுக்கு திடீஷெரன ஒரு ஜேEாUடைன ஜேXான்றிற்று. 
விபரீX=ான ஆடைU உண்�ாயிற்று. பார்வதிடைE ஷெகான்று ஜேபாடுமுன்பு, அவடைT ஒரு முடைறEாவது 
அனுபவிக்க ஜேவண்டும் என்ற எண்ணம் உண்�ாயிற்று. ஆடைU ஜேXான்றிE =றுவினாடி 
ஷெவறிEாகிவிட்�து. எப்படிEாவது Xன் இஷ்�த்டைXப் பூர்த்தி ஷெUய்துவிட்டுத்Xான் அவடைTக் ஷெகால்ல 
ஜேவண்டும் என்று தீர்=ானித்து விட்�ான். Xங்கள் Xடைலவன் XடைலடைEச் ஷெUாறிவதும் ஜே=லும் கீழும் 
பார்ப்பதும், உலாவுவதும் பார்வதி அருஜேக ஷெUன்று நிற்பதும், ஷெபருமூச்சுவிடுவது=ாக இருக்கக் கண்� 
=ற்றவர்கள், இஜேXது இவருக்ஜேக பEம் பிறந்து விட்�Xா என்று ஜேEாசித்Xனர். பார்த்திபஜேனா, சீக்கிரம் 
õ கரிEத்டைX முடித்Xாக ஜேவண்டும் என்று துரிXப்படுத்தினான். Xன் =னத்திஜேல எழுந்X எண்ணஜே=ா, 
பிறரி�= ஷெUால்லக் கூடிE Xல்ல என்றாலும் எப்படியும் =னத்திஜேல ஜேXான்றிE ஆடைUடைE நிடைறஜேவற்றிக் 
ஷெகாள்Tா=லிருக்க அவனுக்கு இஷ்�மில்டைல. என்ன யுக்தி ஷெUய்து, Xன் எண்ணத்டைX முடித்துக் 
ஷெகாள்வது என்று ஜேEாசிக்கலானான்.

உயிடைரப் ஜேபாக்கத் Xன்டைனச் சுற்றி ஆட்கள் இருப்படைXப் பார்வதி உணர்ந்Xாஜேன Xவிர, ஷெகாடைல ஷெUய்E 
வந்Xவர்களிஜேல ஒருவனுக்கு அவடைTக் கூ� ஜேவண்டுஷெ=ன்ற ஷெவறிபிடித்துக் ஷெகாள்ண� விஷEத்டைX 
அவள் அறிEாள். அவளுக்குத் பாதி உயிர் ஜேபாய்விட்�து.

“நீங்கள் Eாவரும் ஜேXாட்�த்துப்பக்கம் ஜேபாயிருங்கள். நான் காரிEத்டைX முடித்துவிட்டுக் 
கூப்பிடுகிஜேறன்” என்று கா=ஷெபறி பிடித்Xவன் கூறினான்.
“ஏன்?” என்று பார்த்திபன் ஷெகாஞ்Uம் ஜேகாபத்ஜேXாடு ஜேகட்�ான்.
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“ஏனா? அவடைT நான் ஷெகால்வடைX நீங்கள் ஜேநரிஜேல பார்த்Xால், பEந்து கூவிவிடுவீர்கள். ஒருஜேவடைT 
=Eங்கிக் கீஜேழ விழுந்து =ண்டை� உடை�E ஜேநரிட்�ாலும் ஜேநரி�லாம். சிலருக்கு இம்=ாதிரிச் 
Uம்பவத்டைXக் கண்�ால் டைபத்திEம் ஏற்படுவது முண்டு” என்று அவன் கூறி, பார்த்திபடைனயும், 
ஷெகாடைலகாரர் கடைTயும் ஜேXாட்�த்துப் பக்கம் அனுப்பிவிட்டுக் கXடைவத் Xாளிட்டுக் ஷெகாண்�ான். 
ஷெகாஞ்Uம் “XாகUாந்தி”யும் ஷெUய்து ஷெகாண்�ான். பார்வதி அருஜேக ஷெUன்றான். அவளுடை�E அழடைகயும், 
இTடை=டைEயும் கண்�ான். எப்படிப்பட்� அருடை=Eான ஷெபாருள். இடைXப் பாழாக்கி விடுவXா என்று 
சிரித்Xான். வாயிலிருந்து துணிடைE முXலிஜேல எடுத்Xான். “ஆ!” என்று அலறினாள் பார்வதி.

“கூவாஜேX, கூவினால் ஜேகாபம் வரும் எனக்கு” என்று குரூர=ாகக் கூறிவிட்டுக் டைககால்களில் இருந்X 
கட்டுகடைTயும் அவிழ்த்து விட்�ான். பார்வதி ஷெ=ள்T எழுந்து நின்று அவடைன வணங்கினாள்.

“ஐEா, என் மீது இரக்கம் ஷெகாண்�Xற்காக என் வந்Xனம் நான் இXடைன எதிர்பார்க்கஜேவ இல்டைல” என்று 
பார்வதி பணிவாகக் கூறினாள்.

“ஆ=ாம், நாம் எதிர்பாராXது எத்XடைனஜேEா ந�க்கிறது. விநாடிக்கு விநாடி நான் முXலிஜேல திக்கற்ஜேறார் 
திருச்Uடைபக்கு வரஜேவண்டுஷெ=ன்று கூப்பிட்�ஜேபாது நீ இடைX எதிர்பார்த்XாEா? எங்ஜேகா பிரUங்கத்துக்குப்
ஜேபாகிஜேறாம் என்று நிடைனத்துக் ஷெகாண்டு இங்ஜேக வந்Xாய். என்ன கண்�ாய்? உன்டைனக் ஷெகாடைல ஷெUய்E 
நாங்கள் இருந்XடைX. இடைX நீ எதிர்பார்த்XாEா?”

“ஷெகாடைல ஷெUய்யும் ஜேநாக்கம் உங்களுக்கு இல்டைல. ஏஜேXா நீங்கள் அந்Xப் பார்த்திபன் ஜேபச்டைUக் ஜேகட்டுக் 
ஷெகாண்டு, இடைX ஷெUய்E ஒப்புக்ö காண்டீர்கள்.”

“ஆ=ாம், எங்களுக்கு நீ என்ன குற்றம் ஷெUய்Xாய்? உன்டைன முன்பின் அறிE=ாட்ஜே�ாம். உனக்கும் அந்X 
ஆளுக்கும் என்னஜே=ா படைக. எங்களி�ம் கூறி, அவன் Xன் வஞ்Uத்டைXத் தீர்த்துக் ஷெகாள்T வந்Xான். 
இந்Xக் காரிEம் முடிந்X பிறகு அவடைன “டைபUல்” ஷெUய்யும்படி ஜேவறு Eாராவது கூறி, அXற்கு ஏற்ற 
காணிக்டைக கட்டினால் அவடைனயும் தீர்த்து விடுஜேவாம்.

“=ற்றவர்கடைTப் பற்றி எனக்குத் ஷெXரிEவில்டைல. உங்கள் வடைரயிஜேல நான் உறுதிEாகக் கூறுஜேவன். 
நீங்கள் ஷெகாடைல ஷெUய்Eஜேவ =ாட்டீர்கள்.”

“டைபத்திEஜே=, நானா ஷெகாடைல ஷெUய்E=ாட்ஜே�ன்?’

“ஒருகாலும் ஷெUய்Eஜேவ =ாட்டீர்கள். ஷெUய்Xாயிருந்Xால், Xந்திர=ாக ஏஜேXா ஜேபசி, அவர்கடைT எல்லாம் 
அனுப்பிவிட்டு என் கட்டுக்கடைT அவிழ்த்திருப்பீரா? ஐEா உ=க்கு ந=ஸ்காரம் உங்கள் பிள்டைTக் 
குட்டிகளுக்ஷெகல்லாம் ஷெபரும் புண்ணிEம். என் Xந்டைXஜேபால் நீர் இனிஜே=ல், என் உயிடைரக் 
காப்பாற்றினீர்!”

“உன் Xந்டைXEா? ஜேUச்ஜேU, நான் என்ன அவ்வTவு வEXான வனாகவா ஷெXரிகிஜேறன். நான் உன் =ா=ன்.”

Xன்டைனக் காப்பாற்றி�ஜேவ கட்டுக்கடைT அவிழ்த்Xான் என் எண்ணிE பார்வதிக்கு, விஷEம் புரியும்படி 
வார்த்டைXEா� லானான். அம்முர�ன். பச்ஜேUாடு விட்�ானா? ஷெUEலிலும் இறங்கிவிட்�ான். 
பார்வதியின் டைகடைEப் பிடித்திழுத்துக் கட்டிEடைணத்துக் ஷெகாள்T முEன்றான். பார்வதி, ‘ஓ’ஷெவன 
அலறிEபடி, அவன் பிடியிலிருந்து Xப்பித்துக் ஷெகாண்டு இங்கு =ங்கும் ஓடினாள். ஷெXருப்பக்கம் ஜேபாக 
வி�ாXபடி அவன் Xடுத்து விட்�ான். புறக்கடை�ப் பக்கம் ஜேபாவதிஜேல பலன் இல்டைல. அங்ஜேக 
பார்த்திபனும் அந்Xப் ஜேபாக்கிரிகளும் இருந்Xனர்.
இடைXவி� =ரணம் ஜே=ல் என்று பார்வதி எண்ணினாள். கூவினாள். அவடைனக் கும்பிட்�ாள். 
இங்கு=ங்கும் ஓடினாள்.

“வாடி முட்�ாஜேT, ஜேநர=ாகுதுவா. ஆடைUEாக எனக்ஷெகாரு முத்Xம் ஷெகாடு. அதிஜேல நான் ஷெUாக்கிப் 
ஜேபானால் ஒருஜேவடைT நீ உயிர் Xப்பினாலும் Xப்பலாம்” என்று கா=ஷெவறிEன் கூறினான். 
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ஜேXாட்�த்திற்குச் ஷெUன்றிருந்Xவர்கள் பார்வதியின் கூக்குரடைலக் ஜேகட்டு, “Uரி, காரிEம் ந�க்கிறது” என்று 
கருதிக் ஷெகாண்�னர்.

“என்டைனக் ஷெகான்றுவிடு. உயிர் ஜேபாகட்டும். என்டைன ஷெவட்டிப்ஜேபாடு” என்று பார்வதி முர�னி�ம் 
ஷெUான்னாள். அவஜேனா சிரித்துக் ஷெகாண்டு, “UாவXற்குப் பEப்ப�ாXவள் சும்=ா என்னி�ம் 
ஷெகாஞ்Uஜேநரம் UரU=ா� ஏன் பEப்படுகிறாய்? வா, நான் என்ன புலிEா, சிங்க=ா ஏண்டி? உனக்கு ஜே=ஜேல 
பாUாங்கு காட்டினவடைT எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிற÷ன்” என்று கூவிக் ஷெகாண்ஜே� பார்வதிடைEப் 
பிடித்து இழுத்Xான். பார்வதி அவனி�மிருந்து திமிறிக் ஷெகாண்டு அவடைனச் சுவர்ப் பக்க=ாகத் 
Xள்ளினாள். ஜேபாடைX மிகுதிEால் அவன் கரகரஷெவனச் சுழன்று ஷெUன்று சுவரிஜேல பல=ாக ஜே=ாதிக் 
ஷெகாண்�ான். அஜேX U=Eம் ஷெXருக் கXடைவ Eாஜேரா Xட்டும் Uத்Xம் ஜேகட்�து. ஆஜேவUம் ஷெகாண்�வள் 
ஜேபாலப் பார்வதி ஓடிச் ஷெUன்று, கXவின் Xாø த் Xள்ளிக் கXடைவத் திறந்Xாள். கீஜேழ வீழ்ந்X குடிEன், 
“ஓடிவி�வா பார்க்கிறாய்?” என்று கூவிக் ஷெகாண்ஜே� எழுந்து, அவள் Xடைல=யிடைரப் பிடித்து 
இழுத்Xான். ஷெவளிப்பகத்திலிருந்து கXடைவத் திறந்து விட்�னர் சிலர் பார்வதி, “ஐஜேEா” என்று 
அலறிEபடி ஷெவளிஜேE பாய்ந்Xாள்.

“பEப்ப�ாஜேX குழந்Xாய்!” என்று அன்பாகக் கூறிப் பார்வதிடைEத் Xன் =ார்பிஜேல Uாய்த்துக் ஷெகாண்டு 
நின்றார் =ார்க்கUகாE பாதிரிEார்.

=ார்க்கUகாE பாதிரிEார், அந்X வட்�ாரத்துக் கிருஸ்Xவத் ஷெXாண்�ர். Xடைலவர் என்று 
அடைழக்கப்படுவXற்கு ஏற்ற பண்புகளு�ன் விTங்கிE அவர், Xம்டை= எவரும் ஷெXாண்�ர் என்று 
அடைழப்பஜேX, ஷெபருடை=யுடை�த்து என்று ஷெபருங்குணத் து�ன் கூறுவார்.

பார்வதி ஜேUரியின் பக்கம் ஷெUன்றஜேபாது சிலர், கிருஸ்Xவப் பிரUாரத்திற்காகத்Xான் ஜேபாவXாக எண்ணிக் 
ஷெகாண்டு ஏசினார்கள் என்று முன்னம் கூறிஜேனாம். ஏசினர் பலர் என்றாலும், இரண்ஷெ�ாருவர், 
முர�ர்கTால் அந்X அம்டை=க்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுஜே=ா என்று பEந்Xனர். அவர்கள் Xாம் 
=ார்க்கUகாE பாதிரிEாரி�ம் Eாஜேரா இT=ங்டைக கிருஸ்Xவப் பிரUாரம் ஷெUய்Eச் ஜேUரிப்பக்கம் 
ஜேபாகிறார்கள். கலகம் விடைTயும் வாடை� அடிக்கிறது என்று கூறினார்கள். ஓட்�மும் ஷெபருநடை�யு=ாகப் 
புறப்பட்�ார் பாதிரிEார், ஜேபாலீசுக்கு. ஜேபாலீஸ் புறப்படுவXற்கு முன்பு கிTம்பினார், டைUக்கிளில். பாதி 
வழியிஜேல டைUக்கிள் ஷெகட்டுப் ஜேபாக÷ அடைX ஒரு =ரத்Xடியில் கி�த்திவிட்டு ஜே=ல்மூச்சு வாங்க ஓடினார், 
பார்வதி ஷெUன்ற பாடைX வழிEாக. UரிEான U=த்திஜேல வந்து ஜேUர்ந்Xார். பார்வதிடைEக் காப்பாற்றினார்.

Xங்கள் ஏற்பாடுகடைTக் ஷெகடுத்துவிட்� பாதிரிடைEப் பார்த்திபனும் அவன் ஆட்களும் சூழ்ந்து 
ஷெகாண்�னர். பார்த்திபன் பாதிரிEாரின் கன்னத்திஜேல ஓர் அடைற ஷெகாடுத்து விட்டு உரத்X குரலிஜேல 
சிரித்துக் ஷெகாண்டு, “ஒரு கன்னத்திஜேல அடித்Xால் =ற்ஷெறாரு கன்னத்டைXக் காட்டும்படி உங்கள் ஏசு 
ஷெUான்னாரல்லவா?” என்று ஜேகட்�ான். பாதிரிEார் பதில் ஏதும் கூறவில்டைல. புன்சிரிப்பு�ன் பார்த்திபன் 
எதிஜேர நின்றார்.
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பகுதி - 19

=ார்க்கUகாE பாதிரிEாடைரக் கன்னத்திலடித்துக் கடுஷெ=ாழி புகன்று நின்ற பார்த்திபனும் அவன் 
Uகாக்களும் அடுத்X கணத்திஜேல திடைகத்Xனர். அஜேX ஜேநரத்தில் ஜேபாலீஸ் படை�, அவர்கடைT ஷெநருங்கி 
வந்து ஷெகாண்டிருக்கக் கண்�னர். எனஜேவ, பழி வாங்கும் எண்ணத்டைXவி�த் Xப்பினால் ஜேபாதும் என்ற 
பEம் அவர்களுக்கு அதிகரித்Xது. குழப்பத்ஜேXாடு அவர்கள் ஓ�லாயினர். ஓடுபவர்கடைTப் ஜேபாலீUார் 
துரத்தினர். துப்பாக்கி ஜேபUத் ஷெXா�ங்கிற்ற. ஓரிருவர் Xவிர =ற்றவர்கள் பிடிபட்�னர். 
பிடிபட்�வர்களிஜேல பார்த்திபனும் ஒருவன்.

பார்வதிடைEச் சூXாக ஓரி�த்திற்கு வரவடைழத்துக் கற்பழிக்கவும் ஷெகாடைல ஷெUய்Eவும், உXவிக்கு வந்X 
=ார்க்கUகாE பாதிரிEாடைரக் ஷெகால்லவும் முEன்றXாகப் பார்த்திபன் மீதும் அவனுக்கு உ�ந்டைXEாக 
இருந்XXற்காகக் கூலிEாட்கள் மீதும் குற்றப்பத்திரிடைக XEாராகிவிட்�து.

வழக்கு விUாரடைண ந�ந்X U=Eம், ஷெ0Eாவின் வாக்குமூலம் வாங்கப்பட்�ஜேபாது, பார்த்திபனுடை�E 
தூண்டுXலால், கு=ார் ஷெXாழிலாTர்களுக்ஷெகன்று ஷெUால்லித் திரட்டிE ஷெபரும் ஷெபாருடைTக் ஷெகாண்டு 
எங்ஜேகா ஓர் இரகசிE=ான இ�த்திஜேல ஷெவடிகுண்டுகள் XEாரித்துக் ஷெகாண்டிருப்பXாகவும், UரிEா 
U=Eம் பார்த்துப் புரட்சி ந�த்X இரகசிEத் திட்�ம் இருப்பXாக வும், Xனக்கு இந்X விஷEத்டைXப் 
பார்த்திபனி�ம் படைகடைE ஷெகாண்�Xனால் ஒருவன் கூறிEXாகவும் கூறினாள். ஆனால் ஷெ0Eாவுக்கு 
இந்Xத் Xகவடைலக் கூறிE ஆளும் கிடை�க்கவில்டைல. இரகசிE ஷெவடி =ருந்து இருக்குமி�த்தின் துப்பும் 
ஷெXரிEவில்டைல பார்த்திபன், மூடிE வாடைEத் திறக்கவுமில்டைல. 

பத்திரிடைககளுக்கு புதிE விருந்து கிடை�த்துவி�ஜேவ பத்தி பத்திEாக இரகசிE ஷெவடி=ருந்துச் 
UாடைலடைEப் பற்றிE பலவிX=ான யூகங்கடைTக் கிTப்பி எழுXலாயின. அரUாங்கமும் 
விஜேUஷபரபரப்பு�ன், துப்பறிபவர்கடைTயும் ஜேபாலீடைUயும் நாஷெ�ங்கும் அனுப்பி டைவத்Xது.

இந்X எதிர்பாராX ஷெUய்தி ஜேகட்டுப் பார்வதி திடுக்கிட்டுப் ஜேபானாள். கு=ார் இருக்குமி�ம் ஷெXரிந்து 
ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்ற ஆவலுக்குப் பதிலாக, எங்ஜேக அந்X விஷEம் ஷெXரிந்து விடுகிறஜேXா என்ற 
திகில் பிடித்துக் ஷெகாண்�து. ஆஜேவUஜே= உருவான கு=ாருக்கு அநீதிடைE ஒழிக்க, பலாத்கார=ான முடைற 
கடைTயும் டைகEாT ஜேவண்டுஷெ=ன்று எண்ணம் இருந்XடைX அவள் அறிவாள். அந்Xப் ஜேபாக்டைகஜேE 
Xனக்கு UாXக=ாக்கிக் ஷெகாண்டு பார்த்திபன், சூழ்ச்சி ஷெUய்XடைX எண்ணும்ஜேபாது பார்வதியின் =னம் 
பXறிற்று. கு=ார் பிடிபட்�ால் பணம் எடுத்துக் ஷெகாண்�ான் என்ற குற்றத்ஜேXாடு, Uர்க்காடைரக் கவிழ்க்க 
இரகசிE=ாக ஆயுXங்கடைTச் ஜேUகரித்X ஷெபருங்குற்ற=ன்ஜேறா Uாட்�ப்படும். Xண்�டைன? ஆம்; 
தூக்குஜே=டை�Eன்ஜேறா! அந்ஜேXா ஏடைழகளின் ஜேXாழனாக எண்ணற்ற ஜே=டை�களிஜேல ஏறி, அவர்கள் 
உய்யும் வழிகடைTக் கூறுவான். நாட்டின் நலிவு தீரும் என்று எண்ணிஜேனாம். ஆனால் 
தூக்குஜே=டை�Eன்ஜேறா அவடைனக் கூவி அடைழக்கின்றது? காண ஜேவண்டும் காண ஜேவண்டும் என்ற 
நிடைனப்புக் கூ�ாது இனி. கு=ார் இனி Eார் கண்களிலும் ப�க்கூ�ாது. உலகிஜேல அவன் ந�=ா� 
முடிEாது. Uர்க்கார் சுழல் விழியிஜேல அவன் சிக்கிவிட்�ால் Uாவு அவனுக்கு நிச்UEம்.

“கு=ார்! Eார் உன்டைன இந்Xத் Xவறான பாடைXயிஜேல புகுத்திEது? பார்த்திபன் ஒரு பாUாங்குக்காரன் 
என்படைX நீ ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்Tவில்டைலEா? அவன் Uட்�ம், U=ாXானம், Uாந்தி, கட்டுப்பாடு, ஒழுங்கு, 
அடை=தி என்ஷெறல்லாம் அரண் அடை=த்துக் ஷெகாண்டு ஜேபசி வருகிறாஜேன. அவன் உன்டைன 
ஷெவடிகுண்டுகள் XEாரிக்கும் விபரீXச் ஷெUEலிஜேல புக டைவத்XXன் கருத்து என்னஷெவன்படைX ஏன் நீ 
ஜேEாசித்துப் பார்க்கக் கூ�ாது? உன்டைனச் சிக்கடைவக்க. Uாகடிக் அவன் ஷெUய்X UதிEல்லவா இது? Xனக்கு 
எது UரிEான Uந்Xர்ப்பம் என்று ஜேXான்றுகிறஜேXா அந்X ஜேநர=ாகப் பார்த்து, உன்டைனக் காட்டிக் ஷெகாடுத்துச்
Uர்க்காரின் ஜேXாழனாகிச் Uன்=ானம் ஷெபறுவXற்குத்Xாஜேன பார்த்திபன் இதுஜேபாலச் ஷெUய்திருப்பான். 
கள்Tங்கப�மில்லாX நீ அவனுடை�E வடைலயிஜேல வீழ்ந்Xாய். என்ன ஷெUய்வது?” என்று பார்வதி, எண்ணி
ஏங்கினாள்.

இXற்கு இடை�யில் உத்Xமிக்குக் குழந்டைX பிறந்Xது. குழந்டைXடைE பரா=ரிக்கும் ஷெபாறுப்டைபயும், 
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உத்XமிடைEப் பாதுகாக்கும் க�டை=டைEயும் ஜேலடி �ாக்�ர் லலிXகு=ாரிஜேE ஏற்றுக் ஷெகாண்�ார். 
உத்Xமியும் அவருக்கு உXவிEாக அவரு�ஜேனஜேE இருந்ஜேX விட்�ாள். ஆகஜேவ பார்வதிக்கு அந்Xக் 
கவடைல தீர்ந்Xது. இப்ஷெபாழுது அவTது கவடைலஷெEல்லாம் கு=ாடைரப்பற்றித்Xான்.

கு=ாரின் இருப்பி�த்டைXக் கண்டு பிடிக்கும் முEற்சியிஜேல ஷெவற்றி சுலபத்தில் கிடை�க்கவில்டைல. ஷெவற்றி
கிடை�க்கஜேவ முடிEாது என்று சில அதிகாரிகளும், ஷெபரும்பாலான =க்களும் எண்ணத் ஷெXா�ங்கினர். 
Uந்ஜேXகித்Xவர்கடைTப் ஜேபாலீUார் விUாரித்து, X=து ஜேவடைல வீணாவடைXக் கண்டு Uலித்துக் ஷெகாண்�னர்.

“அஷெXல்லாம் ஒரு Eட்Uணியின் உXவிEப்பா” என்று =ாந்திரீகப் பிரிEர் கூற, “Eட்UணிEாவது, 
பட்UணிEாவது. அந்Xத் திருட்டுப் பEல் எங்ஜேகEாவது UாமிEார் ஜேவ�த்திஜேல உலவிக் 
ஷெகாண்டிருப்பான். பண்�ாரப் பEல்கடைT எல்லாம் பிடித்து வந்து Uவுக்கடி ஷெகாடுத்Xால் உண்டை= 
ஷெவளிவந்துவிடும்” என்று ஜேவஷெறாருவர் கூற. “Eார் கண்�ார்கள்? அவனி�ம் ஏஜேXா ஒரு பச்சிடைல 
இருக்கிறXாம். அXனால்Xான் Eார் கண்ணிலும் ப�ா=ல் இருக்க முடிகிறXாம்” என்று இன்ஷெனாருவர் 
கூற, இப்படி ஊரார் பலவிX=ாகப் ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர், உண்டை= இருக்குமி�த்திற்கு ஷெவகு 
ஷெXாடைலவிஜேல நின்று ஷெகாண்டு. நEத்Xாலும் பEத்Xாலும் பார்த்திபனி� மிருந்து இரகசிEXடைXத் 
ஷெXரிந்து ஷெகாள்T முடிEவில்டைல. ஜேபாலீஸ் என்ன ஷெUய்கிறது? என்று எழுதினார் ஒரு பத்திரிகாரிEர். 
துப்புத் துலக்காXXற்குக் காரணம் துருப்பிடித்X =னப் ஜேபாக்குள்Tவர்கள் துடைரத்Xனத்டைX 
ந�த்துவதுXான் என்ற ஷெபாது விவகாரத்திஜேல புகுந்Xார் ஜேவஜேறார் ஆசிரிEர், ஜே=னாட்டுத் துப்பறிபவடைர 
வரவடைழத்Xால் விஷEம் விTக்கப் பட்டு விடும் என்று சிலர் கூறினர். அது ஜேXசிE ஷெகௗரவத்திற்கு ஊறு 
விடைTவிக்கும் என்று தீப்ஷெபாறி தீ�டினர். ஜேXசிE எழுத்XாTர்.

ஊர் இவ்விXமிருக்கச் சிடைறயிஜேல பார்த்திபன் உறக்கமிழந்து கி�ந்Xான். கு=ாருக்குக் சுருக்குக் கயிறு 
விழும், அவன் கிடை�த்து விட்�ால். அவன் கிடை�க்க வழி காட்டுவXற்குத் Xனக்ஜேக ஷெXரியும். 
புரட்சிக்காரர்கடைTப் பிடித்து XருவXற்கு இடைUந்Xால் Xன் மீது ஷெXா�ரப்பட்� வழக்கு வாபUாகி விடு=ா 
என்ற ஜேEாUடைன அவனுக்கு. கு=ார் பிடிபட்�ாலும் Xப்பினாலும் பார்த்திபனுடை�E வழக்குத் XனிEாக 
நடை�ஷெபற்று, அXற்கான Xண்�டைன Xரப்ப� ஜேவண்டும் என்று Uட்� நிபுணர்கள் கூறினர்.

“=ந்திரி Uடைபயின் =ந்X புத்தியினாஜேலஜேE Uதிச் ஷெUEல் புரியும் ஒரு கும்படைலக் கண்டுபிடிப்பது 
அUாத்திE=ாகி விட்�து. இந்Xக் கட்சிடைEத் ஷெXாடைலத்துவிட்டு எங்கள் கட்சிக்கு ஆட்சி உரிடை=டைE 
=க்கள் Xந்Xால் ஷெவடிகுண்டு வீரர்கடைT அவர்கள் எங்ஜேக ஒளிந்து ஷெகாண்டிருந்Xாலும் Uரி, நாங்கள் 
கண்�பிடித்துத் Xக்க Xண்�டைன Xந்து நிர்மூல=ாக்குஜேவாம். எங்கTால் முடியும். இந்X ஏ=ாளிகTால் 
முடிEாது” என்று ஆட்சிடைE இழந்X அசிEல் கட்சிப் பிரUாரகர் ஆளும் கட்சிடைEத் Xாக்கிப் ஜேபU இந்Xச் 
Uந்Xர்ப்பத்டைXப் பEன்படுத்திக் ஷெகாண்�னர்.

“Uதி ஷெUய்பவர்கடைT எங்கTால் கண்டுபிடிக்க முடிE வில்டைல. Xங்கTால் முடியும் என்று =க்கTால் 
=ட்�ந்Xட்�ப் பட்� கும்பல கூறுகிறது. இப்படிக் கூறுவXால் Xங்கள் ஜே=Xாவித் Xனத்டைX நிரூபிப்பXாக 
அந்Xக் கும்பல் எண்ணுகிறது. இந்Xக் கும்பலின் Uவ�ால் ஜேபச்சினால் ஏXாவது நிரூபிக்க முடியு=ானால் 
அது இதுXான். Uதிகாரருக்கும் இந்Xக் கும்பலுக்கும் ஏஜேXா Uம்பந்Xம் இருக்கிறது. ஆடைகயினால் Xான் 
நாங்கள் கண்டுபிடிப்ஜேபாம் என்று அந்Xக் கூட்�ம் =ார்Xட்டு கிறது” என்று ஆளும் கட்சிடைEச் Uார்ந்X 
பிரUாரகர் ஜேபசினார். அதிகாரிகளுக்குள் ஜேபாட்டியும், துஜேவஷமும் கூத்Xா�லாயிற்று. ஷெவடிகுண்டு 
வீUாமுன்ஜேப விபரீXங்கள் விடைTEலாயின. புலிடைEக் காணா முன்ஜேப கிலி பிடித்துக் ஷெகாள்வது ஜேபால.

கு=ாரின் =டைறவி�த்டைXக் கண்டுபிடித்ஜேXன் தீருவது என்று கங்கணம் கட்டிக் ஷெகாண்டு ஜேவடைல ஷெUய்X 
பிரபல துப்பறியும் நிபுணர் பிர=நாEகம் ஒரு நாள் நடுநிசியிஜேல, முXலடை=ச்Uடைரத் XனிEாகச் Uந்தித்துப் 
ஜேபசிõ னர், இது விஷE=ாக.

“Xங்களுடை�E நித்திடைரடைEக் ஷெகடுத்துவிட்ஜே�ன்.”

“கு=ார் ஷெகடுத்துவிட்�ான் என்று கூறுங்கள். அந்X விஷEம் விTக்கப்பட்�ாஷெலாழிE எனக்குத் தூக்கம் 
ஏது?.”
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“எனக்குத் ஷெXரிந்X வழிகடைT எல்லாம் உபஜேEாகித்துப் பார்த்Xாகி விட்�து. பEனில்டைல.”

“மிஸ்�ர் பிரம்=ா! நீங்கள் டைகவிரித்துவிட்�ால், நான் ராஜினா=ா ஷெUய்துவிட்டு ரா=ா கிருஷ்ணா 
ஜேகாவிந்Xா என்று ஷெ0பம் ஷெUய்Eப் ஜேபாகஜேவண்டிEதுXான். ஜேவறு =ார்க்கம் கிடை�Eாது. கட்சியும் 
கடை�கட்� ஜேவண்டிவரும்.”

“கு=ார் பிடிப�ாவிட்�ால் ஜேநரி�க்கூடிE விடைTவுகடைT நான் ஜேEாசித்துப் பார்த்ஜேXன். என் ஷெUய்Eலாம்?
இருள் நீங்க வில்டைலஜேE!”

“ஷெவட்கக்ஜேகடு மிஸ்�ர் பிரம்=ா! ஒரு Uர்க்கார் UாXாரண Uதிகாரன் ஒருவடைனக் கண்டுபிடிக்க முடிEா=ல்
திண்�ாடுகிற ஷெXன்பதும், Uர்க்காடைரக் கவிழ்ப்பXற்காகஜேவ ஒருவனால் இரகசிE ஷெவடிகுண்டுகள் 
XEாரிக்கப்படும் இ�ம் ஒன்று இந்நாட்டில் இருக்கிறஷெXன்பதும் எவ்வTவு அவ=ானம் என்படைX 
உணரா=ல் “என்ன ஷெUய்Eலாம்” என்ற டைகEாலாகாXவன் ஜேபச்Uா என்முன் ஜேபசுவது?”

“எனக்கு அந்X ஷெவடிகுண்டு UாடைலடைEக் கண்டுபிடித்துப் புகழ்ஷெபற ஜேவண்டுஷெ=ன்ற எண்ணம் இல்டைல
என்ஜேறா நிடைனக் கிறீர்கள்? Eாருக்கும் கீர்த்தி ஷெபறுவதிஜேல ஆவலிருக்கத்Xான் ஷெUய்யும்? ஆடைU 
இருக்கிறது. ஆனால் என்ன ஷெUய்வது? முடிE வில்டைல” என்றார் பிர=நாEகம்.

“அஷெXல்லா= எனக்குத் ஷெXரிEாது. இடைவ விஷE=ாக ஷெவற்றி ஷெபறக்கூடிE ஆள் எனக்குத் ஜேXடைவ. 
உம்=ால் முடிEா விட்�ால் ஜேவறு ஒருவர் உ=து இ�த்திஜேல வரஜேவண்டிEதுXான் ஜேவறு வழியில்டைல” 
என்று முXல் அடை=ச்Uர் Uற்றுக் கடின=ாகப் ஜேபசினார். துப்பறியும் பிர=நாEகம் ஜேகாபம் 
ஷெகாள்Tவில்டைல. =ாறாகப் புன்சிரிப்பு�ன் சிகஷெரட்டை�ப் பற்ற டைவத்துக் ஷெகாண்ஜே�, “நான் ராஜினா=ா
ஷெUய்து விடுவXாகத் தீர்=ானித்துக் ஷெகாண்டுXான் வந்திருக்கிஜேறன். அXற்குத் Xங்கள் அனு=தி ஜேXடைவ” 
என்று கூறினார். முXலடை=ச்Uர் பதில் ஏதும் கூறாதிருந்Xார். துப்பறியும் பிர=நாEகம் சில வினாடிக்குப் 
பிறகு ஒரு ஷெவடிகுண்டு வீசினார்.

“பார்த்திபன் சிடைறயிலிருந்து விடுXடைலEடை�E உத்Xரவிடுவீர்கTா? அவடைன விடுXடைல ஷெUய்Eவாவது 
உத்Xரவளியுங்கள். அல்லது என்டைன ராஜினா=ா ஷெUய்வXற்காவது அனு=தி Xாருங்கள். இரண்டும் 
Xங்களுக்கு இஷ்�மில்லாவிடில் பிறகு Xங்களுக்குத் ஜேXான்றும் புத்தியின்படி ந�க்கும் உரிடை= 
Xங்களுக்கு உண்டு” என்றார் அ பிர=நாEகம். முXலடை=ச்Uருக்குத் தூக்கிவாரிப்ஜேபாட்�து 
ஜேபாலாகிவிட்�து.

“பார்த்திபடைன விடுXடைல ஷெUய்வXா? உ=க்ஷெகன்ன மூடைTக் ஜேகாTாறாகிவிட்�Xா? மிஸ்�ர் பிரம்=ா! 
இது என்ன ஜேபச்சு? எனக்கு ஒன்றும் புரிEவில்டைலஜேE, பார்த்திபடைன விடுXடைல ஷெUய்Xால், =றுவிநாடி 
என் வீடு, தீக்கிடைரEாகும். =க்களின் =னக் ஷெகாதிப்பு என்டைனச் சும்=ாவிடு=ா, ஜே=லும் அந்X 
அஜேEாக்கிEடைன, நம்டை= இவ்வTவு ஷெபரிE ஷெநருக்கடியிஜேல சிக்க டைவத்X காXகடைன, ஏடைழத் 
ஷெXாழிலாTடைர ஏய்த்Xவடைன, ஒரு ஷெபண்டைணக் ஷெகாடைல ஷெUய்Eத் துணிந்X ஜேபEடைன விடுXடைல 
ஷெUய்வXா? Uட்�ம், Uட்�ம் என்று ஜேபசுவார்கஜேT, அது என் ஆட்சியிஜேல ஷெUத்துவிட்�து என்று 
பிரக�னம் ஷெUய்Eவா? புத்திக்கம் நிEாEத்துக்கும் என் ஆட்சியிஜேல இ�மில்ல ø என்று உலகுக்கு 
அறிவிக்கச் ஷெUால்கிறீரா? மிஸ்�ர் பிரம்=ா! உம்டை=த் Xவிர ஜேவறு Eாரி�மிருந்Xாவது இந்Xப் ஜேபச்சு 
வந்திருப்பின் அவர்கடைT நான் பித்Xர் விடுதிக்கு அனுப்பியிருப்ஜேபன்.” என்று முXலடை=ச்Uர் 
ஆத்திரத்து�ன் ஜேபசினார். பிர=நாEகம், முXலடை=ச்Uரின் ஜேகாபப் ஜேபச்சுக்குக் குறுக்ஜேக நிற்கவில்டைல. 
ஆத்திரம் அந்Xப் ஜேபச்சினால் அ�ங்கிவி�ட்டும் என்று இருந்து விட்�ார். முXலடை=ச்Uர் கூண்டிலிட்� 
புலிஜேபால் X=து அடைறயிஜேல உலவிக் ஷெகாண்டு, “பார்த்திபடைன விடுXடைல ஷெUய்வXாம்! விடுXடைல! 
பார்த்திபடைன! =காஷெபரிE ஜே=Xாவி. அவடைன விடுXடைல ஷெUய்Eச் ஷெUால்கிறார்” என்று கூறி, உரத்X 
குரலிஜேல சிரிக்கத் ஷெXா�ங்கினார்.

“நீங்கள், Eாடைன ஜேவட்டை�டைEப் பற்றிE கடைX படித்X துண்�ா?” என்று ஜேகட்�ார் துப்பறிபவர். 
Xணடைலப் கிTறி விட்�து ஜேபாலிருந்Xது அந்Xக் ஜேகள்வி. “என்ன மிஸ்�ர் பிர=நாEகம்! இன்று என்ன 
உ=து மூடைT இவ்வTவு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது! Eாடைன ஜேவட்டை�க்கும் நாம் ஜேபசிக் 
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ஷெகாண்டிப்பXற்கும் என்ன Uம்பந்Xம்? நாம் ஏஜேXா உயிர்ப் பிரச்UடைனடைEப் ஜேபசிக் ஷெகாண்டிருக்கிஜேறாம். 
நான் என் =ந்திரி Uடைபயின் எதிர்காலஜே= இந்Xப் பிரச்சிடைனடைEப் ஷெபாறுத்திருக் கிறது என்று 
Xடைலப்பா�ாக அடித்துக் ஷெகாள்கிஜேறன். இந்X ஜேநரத்திஜேல நீர் சிறு பிள்டைTஜேபால விø TாEடுகிறீர். 
விக�ம் ஷெUய்கிறீர். Eாடைன ஜேவட்டை� பற்றியும், பூடைன விடைTEாட்டுப் பற்றியும் ஜேபU உ=க்கு ஜேவறு 
Uந்Xர்ப்பஜே=ா, ஆஜேTா கிடை�க்க வில்டைலEா? Uரி, Uரி, நீர் நாடைTE தினம் இங்ஜேக வாரும், 
ராஜினா=ாவு�ன்” என்று கூறிப் ஜேபட்டி முடிந்துவிட்�து என்படைXத் ஷெXரிவித்துவிட்�ார். துப்பறிபவர் 
UாவXான=ாக எழுந்Xார். Uட்டை�ø ய் Uரிப்படுத்திக் ஷெகாண்�ார். அடைறடைE விட்டுப் கிTம்பி, வாயிற்படி 
அருஜேக வந்து நின்றார். முXலடை=ச்Uடைரப் பார்த்து, “பழகின EாடைனடைEக் ஷெகாண்டுXான் காட்டு 
EாடைனகடைT ஜேவட்டை�க்காரர், பிடிப்பது வழக்கம்” என்று கூறிவிட்டு ஷெவளிஜேE ஷெUன்றார்.
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பகுதி - 20

பார்த்திபன் மீது பல=ான குற்றச்Uா�டு இருந்Xஜேபாதிலும், சிடைறயிஜேல அவனுக்கு =ரிEாடைX காட்டினர். 
பணத்தின் ஷெUல்வாக்கு அங்கும் Xடைல காட்டிற்று. பஞ்Uத்திலடிபட்டுப் பசி Xாங்க=ாட்�ா=ல் திருட்டுத் 
ஷெXாழிலிஜேல ஈடுபட்�வர்கள் அங் மிருகங்கள் ஜேபால் கி�ந்Xனர். ஏடைழகடைT வஞ்சித்து, ஒரு 
=ங்டைகயின் உயிடைரப் ஜேபாக்கும் =கா பாXக எண்ணங் ஷெகாண்� பார்த்திபன், சீ=ான் ஆலாலசுந்Xரரின் 
வாரிசு, ஷெUல்வக் குடியில் பிறந்Xவன் என்ற காரணத்துக்காக அவடைனச் சிடைறயிஜேல =ரிEாடைXயு�ன் 
ந�த்தினர். பார்த்திபனுக்குப் பண பலம் இருக்கிறது. சீடை=யிலிருந்து நிபுணத்துவம் வாய்ந்X ஒரு வக்கீல்
வருகிறார். அவர் எப்படியும் வழக்டைகப் பார்த்திபன் பக்கம் ஷெவற்றEாகும் படி ந�த்துவார் என்று ஊரார் 
ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர். ஆலாலசுந்Xரர் X=து ஷெUாத்து முழுவடைXயும் ஷெUலவழித்Xாகிலும் பார்த்திபடைனக் 
காப்பாற்றுவார் என்றுஜேபசிக் ஷெகாள்Tப்பட்�து. சிடைறச்Uாடைல காவலாளிகள் (வார்�ர்கள்) 
பார்த்திபனின் பணிவாகஜேவ ந�ந்து ஷெகாண்�னர்.

“அடித்Xாலும் ஒரு பத்து ஆயிரம், இலட்Uம் அடிக்க ஜேவண்டும் இப்படி அடைரஜேE அடைரக்கால் ரூபாடைEத்
திருடி விட்டு, ஆறு=ாXம் அவதிப்படுகிஜேறாம். நாம் இதிலும் முட்�ாTாகத்Xான் இருக்கிஜேறாம். 
முடிச்Uவிழ்க்கும் ஜேநரத்திஜேல ஜேபாலீUாரி�ம் சிக்கினால், முதுகுத்ஜேXால் உரிந்து விடுகிறது. சிடைறயிஜேல 
‘சீ’ வகுப்பு, களி உருண்டை�, கம்பளித் துணி, கட்�ாந் Xடைரயிஜேல படுக்டைக, காவலாளியி�ம் ஷெXால்டைல, 
ந=க்கு. சீ=ான் ஜேபால உலாவுகிறார்கள். ஆயிர=ாயிர=ாக, இலட்U இலட்U=ாகக் ஷெகாள்டைTEடித்X 
ஜேபர்வழீகள். அ=ாவாடைUடைEப் பார்த்து, அர்த்X ராத்திரியிஜேல சிறு தூறல் இருக்கும்ஜேபாது, 
புறக்கடை�யிஜேல புகுந்து, கன்னம் டைவக்கிஜேறாம். டை= இருட்டிஜேல பாம்பு கடித்Xாலும், ஜேXள் 
ஷெகாட்டினாலும் ‘ஆ’ஷெவன்று அழமுடிEாது. வீட்டுக்காரன் விழித்துக் ஷெகாண்டு பிடித்து விட்�ாஜேனா; 
பாதி உயிர் ஜேபாய்விடும், அங்ஜேக ந�க்கும் பூடை0Eால். இவ்வTவு ஆபத்தும் இருக்கிறது ஷெXரிந்து 
துணிந்து திருடுகிஜேறாம். சிக்கி ஷெகாண்�ால் சிரழிவுபடுகிஜேறாம். இந்X ‘ஏ’ வகுப்பிஜேல ஷெபரிE ஆபீUர்கள் 
உலவுகிறார்கள், ஒரு சிர=முமின்றி. சூட்U==ாக ‘ஷெUக்’ புத்Xகத்திஜேல ஜேUட்டை� ஷெUய்Xவனும், 
இமிஜே�ஷடைன டைவர=ாகக் காட்டிEவனும், முலாமிட்�டைXத் Xங்கஷெ=ன்று கூறி ஏ=ாற்றிEவனும்! 
அவன் ஷெவளிஜேEயும் ஜே=ாட்�ாரிஜேல உலவினான். பங்கTாவிஜேல வசித்Xான். மின் விசிறியின் கீழ் 
உட்கார்ந்து ஷெகாண்டு சிகஷெரட் பிடித்துக் ஷெகாண்ஜே� ஊர்க்குடிடைEக் ஷெகடுத்து வந்Xான். இங்ஜேகயும் 
அவனுக்குப் பால், பழம், படுக்கக் கட்டில், குளிக்கக் Xனி அடைற கிடை�க்கிறது. நாம் சிடைறயிஜேல 
கி�க்கும் ஜேநரத்திஜேல ந=து ஷெபண்டு பிள்டைTகள் பிச்டைU எடுக்கின்றனஜேவா, எங்ஜேகனும் கூலி ஜேவடைல 
ஷெUய்து வயிற்டைறக கழுவிக் ஷெகாண்டிருக்கின்றனஜேவா, Eார் கண்�ார்கள்? இந்X ‘ஏ’ வகுப்பு ஷெபண்டு 
பிள்டைTகள் அஜேX பங்கTாவிஜேல குஷாலாகத்Xான் இருக்கின்றனர்” என்று ‘சீ’ வகுப்பிஜேல சிக்கிக் 
கி�க்கும் டைகதிகள் =னத்திஜேல ஜேXான்றா=லிருக்க முடியு=ா? எவ்வTவுக் ஷெகாள்Tவு ஷெகாள்TEடித்X 
ஷெXாடைக அதிக=ாக இருக்கிறஜேXா, அவ்வTவுக்கவ்வTவு நிடைலடை= உEருகிறது Xண்�டைனச் 
Uாடைலயிஜேல. இது என்ன விX=ான நீதிடைEச் Uார்ந்XஜேXா ஷெXரிEவில்டைல. சிடைறயிலும் Uரி, ஷெவளியிலும் 
Uரி, ஷெUல்வவான் இந்X =ரிEாடைXடைEப் ஷெபறுகின்றான். மூட்டை�ப் பூச்சிடைE நசுக்கும் =க்கள், 
பாம்புக்குப் பEந்து பால் ஊற்றுகிறார்கஜேT அதுஜேபாலத்Xான் சிடைற நீதியும் இருக்கிறது என்று அந்X ‘சீ’ 
வகுப்புக் டைகதிகள் சிந்திக்கா=லிருக்க முடியு=ா? பார்த்திபடைன அவர்கள் காண ஜேநரிட்� ஜேபாஷெXல்லாம்
இது ஜேபான்ற எண்ணங்கள் ஜேXான்றின. ஒருவருக் ஷெகாருவர் இரகசிE=ாகப் ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர்.

“எவஜேTா ஒரு குட்டிடைEக் ஷெகாடைல ஷெUய்E இருந்Xானாம். =ாட்டிக் ஷெகாண்�ான். தூக்குக் 
கிடை�த்துவிடும்” என்று கூறினான், ஒரு டைகதி.

“அவள் இவடைன விட்டுவிட்டு எவடைனEாவது இழுத்துக் ஷெகாண்டு ஜேபாயிருப்பாள். =னுஷனுக்கு 
ஜேராஷம் இருக்காXா? அXனால்Xான் அவடைTக் ஷெகாடைல ஷெUய்E நிடைலத்திருப்பான்” என்று ஜேவஷெறார் 
டைகதி கூறினான்.

“ஜேராஷம் இருந்XஜேX Xவிர, அந்X முட்�ாள் ஒரு டைகEலா காXவன் ஜேபாலிருக்ஜேக. ஷெவட்டு ஒன்று துண்டு 
இரண்�ாகி இருக்க ஜேவண்�ா=ா? அவடைTக் ஷெகால்ல முடிEா=ல் கூண்டிஜேல வந்து சிக்கிக் 
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ஷெகாண்�ான்” என்று ஒரு சிவப்புத் ஷெXாப்பி சீற்றத்ஜேXாடு கூறினான். அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரஜேனாடு 
Xன் =டைனவி ஜேபசினது கண்டு Uந்ஜேXகப்பட்டு அரிவாTால் அவள் XடைலடைE ஷெவட்டிE அUகாEசூரன்.

இப்படித் Xன்டைனப் பற்றிக் டைகதிகள் பலவிX=ாகப் ஜேபசிக் ஷெகாள்வது பற்றிப் பார்த்திபன் 
கவடைலப்ப�வில்டைல. அந்Xக் டைகதிகடைT அவன் அலட்சிE=ாகஜேவ பார்த்Xான். Uமூகத்தின் கூTங்கள் 
இவர்கள் என்று கருதினான்.

‘என் =டைனவி எவ்வTஜேவா இX=ாகத்Xான் ஷெUான்னாள். ஜேவண்�ாம். வம்புக்குப் ஜேபாகாதீர்கள். நான் 
ஏடைழகள் அநிEாE=ாக Eாராவது நம்டை= ந�த்தினால் கூ� நாம் ஷெபாறுத்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்டிEவர்கள்.
பணம் பாXாTம் வடைர பாயும். ஜேபாலீசிஜேல நாம் சிக்கிக் ஷெகாண்�ால் Xப்ப முடிEாX என்று புத்தி 
கூறினாள். ஆனால் ஜேராஷம் எனக்கு. எங்கள் வீட்டுச் சுவடைர ஜேவண்டுஷெ=ன்ஜேற இடித்X பக்கத்து 
வீட்டுக்காரன் கன்னத்திஜேல ஒரு அடைற ஷெகாடுத்ஜேXன். அந்Xப் பாவிப் பEலுக்குப் பல் ஷெUாத்டைX. ஷெபால 
ஷெபாலஷெவன்று உதிர்ந்Xது. குபுகுபுஷெவன்று இரத்Xம் ஒழுகிற்று. �ாக்�ர் Uர்டிபிஜேகட் வாங்கினான். 
எவஜேனா ஒரு வாEாடி வக்கீடைல டைவத்து வழக்காடினான். நாஜேனா வரட்டுப்பEல். வந்து ஜேUரஜேவண்டி 
ஜேநரிட்�து இந்X இ�த்திற்கு” என்று ஏழ்டை=Eால் இ�ர்ப்பாடு, சிடைறப்பட்�வன் கூறி� அடைXக் ஜேகட்டு 
அவனுக்கு ஆறுXல் கூறஜேவண்டி =ற்ஜேறார் டைகதி, “ஆ=ாம்! ஒரு ஷெபரிE Uந்ஜேXகம் எனக்கு. நாம் குற்றம் 
ஷெUய்ஜேXாம். அXற்காகத் Xண்டிக்கப் படுகிஜேறாம். சிடைறயிஜேல இருக்கிஜேறாம். இது நம்டை=த் திருத்து=ாம்! 
திருந்Xாவிட்�ாலும் =ற்றவர்களுக்கு பEமூட்டுவXன் மூலம் எச்Uரிக்டைகEாவது ஷெUய்யும். குற்றம் ஷெUய்X 
ந=க்கு இந்Xத் ஷெXால்டைல Xருவது ஒரு விXத்திஜேல முடைற என்ஜேற கூறலாம். ஆனால் ந=து =டைனவி 
=க்கள் ஒரு குற்றமும் ஷெUய்Eவில்டைல. நாம் சிடைறப்பட்�Xால் அவர்கள் கஷ்�ப் படுகிறார்கள். நம்டை= 
இங்ஜேக ஷெகாண்டு வந்Xதினால் Uர்க்கார் ஷெXரிEா=ல் நிரபராதிகடைTத் Xண்டிக்கிறார்கள். இது நிEாE=ா? 
ந=க்காவது, வீட்டை� விட்டு இங்ஜேக அடை�பட்டுக் கி�க்கிஜேறாஜே=. அது ஒன்றுXான் கஷ்�ம். 
அப்படிஷெEான்றும் நாம் ஷெவளிஜேE வாழ்கிறஜேபாது =ா�=ாளிடைகயிஜேல இல்டைல. இங்ஜேக இருப்பதும் 
குடிடைUEல்ல! ஷெபரிE ஜேகாட்டை�!! ஜேவடைTக்கு ஜேவடைT, ஜேவடைல அதிகமின்றி, கவடைலயின்றிச் ஜேUாறு; 
Xணி =ணிக்கும் குடைறவில்ø ல். இந்X அTவு உணவும் ஷெபற, ஆடைலகளிஜேலஜேவடைல ஷெUய்யும் ஆட்கள் 
படுகிற கஷ்�ம் ஷெகாஞ்U=ல்ல. ஆகஜேவ நம்டை=த் Xண்டிப்பXாகக் கூறிக் ஷெகாண்டு Uர்க்கார் ந=க்கு ஒரு 
விXத்திஜேல நன்டை=ஜேE ஷெUய்கிறார்கள். குற்றம் ஷெUய்X ந=க்க ஒரு விXத்திஜேல நன்டை=ஜேE ஷெUய்கிறார்கள். 
குற்றம் ஷெUய்X ந=க்கு இந்X நன்டை= புரியும் Uர்க்கார், Xங்கடைTயும் அறிEா=ல் குற்றஜே= ஷெUய்EாX ந=து 
குழந்டைX குட்டிகடைT =டைனவி =க்கடைTயும் வாடும்படி ஷெUய்து விடுகிறார்கள் Xண்�டைன 
அவர்களுக்கல்லவா கிடை�க்கிறது. நாம் ஷெ0யிலிஜேல இருப்பXால், ந=து குடும்பம் பட்டினி கி�க்க 
ஜேநரிடுகிறது =டைனவி =ாஷெ�ன உடைழக்கவும் குழந்டைXகள் ஜேகட்பாரற்றுக் ஷெகட்டுவி�வும், ஊரார் 
குடும்பத்டைXப் பழிக்கவும் ஜேநரிடுகிறஜேX. இந்X விசித்திர=ான விடைTவு, விஜேவகிகள் வகுத்X 
Uட்�த்தினாஜேல ஏற்படுகிறஜேX, இடைX எண்ணும்ஜேபாதுXான் எனக்கு ஏக்கம் பிறக்கிறது. இரவிஜேல 
தூக்கம் வருவதிலடைல” என்று கூறுவான்.

சிடைறச்Uாடைலயிஜேல ஜேபUப்படும் விஷEங்கஜேT Xனிரகம்! பல விஷEங்கடைTப் ஜேபசுவர். டைகதிகள், 
டைகதிகளிஜேல பக்தி=ான்கள் உண்டு. பால்=ணம் =ாறாX குழந்டைXடைE அடைரச்Uவரன் டைகEணிக்காகக் 
ஷெகான்றவன் என்ற குற்றத்துக்காகத் Xண்டிக்கப்பட்� டைகதி, அதிகாடைலயிஜேல அளிக்கப்படும் அரிசிக் 
கஞ்சிடைE சூரிEநாராEணனுக்கு நிஜேவXனம் ஷெUய்Eா முன்பு Uாப்பி�=ாட்�ான். அவ்விX=ான 
பக்தி=ான்கTாகவும், சிடைறயிஜேல இருப்பர். பல்ஜேவறு வடைக அவர்கள், பல்ஜேவறு ஜேபாக்கு, ஜேபச்சு 
பலரகம். ஆனால் பார்த்திபனி�ம் அவர்கள் Eாவரும் ஷெகாஞ்Uம் =ரிEாடைXடைE காட்டுவது வாடிக்டைக. 
“அவனுக்கு என்னப்பா குடைற? பணம் இருக்கிறது!” என்று கூறுவர் ஷெ=ல்லி குரலிஜேல. சிடைறயிஜேல 
அடை�ப்பட்� ஜேநரத்திலுங்கூ�ச் ஷெUல்வந்Xனி�ம் ஏடைழ Uற்று அ�ங்கிஜேE ந�க்க ஜேவண்டியிருந்Xது. 
கூண்டிஜேல இருப்பினும் சிங்கத்தி�ம் பEந்து =னிXர் இருப்பது ஜேபால! நீதியின் ஜேபால் Xவறாது என்ற 
நம்பிக்டைகEற்ற உள்Tம் ஷெபரும்பாலான =க்களுக்கு இருக்கிறது. காரணம் பணத்தின் ஆதிக்கம் 
பலப்பல அதிUEங்கடைTச் ஷெUய்து முடிப்படைXப் பார்த்துப் பார்த்து =க்கள் திடைகப்படை�ந்து 
விட்டிருக்கின்றனர். இந்Xத் திடைகப்புXான் சிடைறயிஜேல பார்த்திபடைனக் கண்�தும், =ற்றவர்கள் 
=திக்கும்படி ஷெUய்Xது.

துப்பறியும் பிர=நாEகம் X=து பXவிடைE ராஜினா=ா ஷெUய்துவிட்�ார். முXலடை=ச்Uர், ஜேவறு ஒருவடைர 
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நிEமித்து விட்�ார். இந்Xச் ஷெUய்தி பத்திரிடைகயிஜேல ஷெவளிவந்Xஜேபாது ஊரிஜேல பரபரப்பு ஏற்பட்�து. 
கீர்த்தி வாய்ந்X பிர=நாEகத்XாஜேலஜேE முடிEாX காரிEத்டைX ஜேவறு Eார் Uாதிக்க முடியும் என்று 0னங்கள் 
ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர். பிர=நாEகத்தின் ராஜினா=ாவால் உண்�ான பரபரப்பு அ�ங்குவXற்குள் ஜேவஜேறார் 
ஷெUய்தி ஷெவளிவந்Xது. =க்கடைTத் தூக்கிவாரிப் ஜேபாடும் படிEான ஷெUய்தி.

பாத்திபன் கம்பி நீட்டினான்!

சிடைறயிலிருந்து ஓடிவிட்�ான்!

புரட்சிக்காரரின் ஜேவடைலEா? என்ற ஷெகாட்டை� எழுத்துத் Xடைலப்புகளு�ன் பார்த்திபன் சிடைறயிலிருந்து 
Xப்பி ஓடிவிட்� ஷெUய்தி ஷெவளிவந்Xது. =ந்திரிUடைப =ருண்�து! =க்கள் ஷெகாதித்Xனர்! “பார்த்திபன் ஓடி 
விட்�ான்! ஓடிவிட்�ான்!” என்ற காட்டுதீ பரவி ஊடைரக் கலக்கி விட்�து.

“எப்படிஜேEா Xப்பித்துக் ஷெகாண்டு ஓடிவிட்�ானாம்.”

“அவன் 0ாலக்காரனாச்ஜேU. இரும்புக் கம்பிகள் ஜேகவலம் தும்புXான்!”

“பணம் பாருங்கTய்Eா! சிடைறயிஜேல ஜேபாட்டுப் பூட்டினால்கூ�, ஷெவளிஜேE வந்துவிடுகிறது.”

“குஜேபரனி�ம், எ=ன்கூ�ப் பEப்படுவானாம். இந்X ஜேலாகத்திலும் Uரி, ஜேவஷெறந்X ஜேலாகத்திலும் Uரி. 
அந்Xச் Uக்தியின் முன்பு ஜேவஷெறதுவும் Xடைலகாட்�ாது Uார்.”

“ப்படிப் பலர் பலவிX=ாகப் ஜேபசிக் ஷெகாண்�னர் பார்த்திபன் சிடைறயிலிருந்து Xப்பித்துக் ஷெகாண்� 
ஷெUய்திடைEக் குறித்து. 

“இது ஒரு பிர=ாXமில்டைல Uார்! 1900 ம் வருஷஜே=ா, பதிஜேனாராம் வருஷஜே=ா UரிEாகக் கவனமில்டைல. 
அப்ஜேபாது ஒரு அற்புXம் ந�ந்Xது Uார், இXற்கு அப்பனாக டைகதிடைEக் ஜேகார்ட்டிஜேல ஷெகாண்டு வந்து 
நிறுத்தினார்கள். நின்ற உ�ஜேன, பூகம்பம் ஜேபால ஒரு =ாதிரிEாக இருந்Xது. ஜேகார்ட்டிஜேல இருந்Xவர்கள் 
0ட்ஜ் உட்ப�, பEந்து ஓட்�=ாக ஷெவளிஜேE ஓடினர். டைகதி, புன்சிரிப்பு�ன் கூண்டை�விட்டு 
ஷெவளிஜேEறினான். 0ட்ஜின் ஜே=ாட்�ாரிஜேல உட்கார்ந்து ஷெகாண்டு Xாஜேன ஓட்டிக் ஷெகாண்டு 
ஜேபாய்விட்�ான். இன்று வடைரயிஜேல ஆள் அகப்ப� வில்டைல. ஜே=ாட்�ாரும் கிடை�க்கவில்டைல” என்ற 
ஒருவர் கூறினார். “உங்களுக்கு எப்படித் ஷெXரியும்?” என்று ஜேகட்�ார் =ற்ஷெறாருவர். “நம்= 
நரசிம்=ாச்Uாரியின் =ரு=கப்பிள்டைT ஷெXரியுஜே=ா, நாராEணமூர்த்தி, அவருக்குக் குப்புUாமி ஜே0ாதி�ர் 
ஷெUான்னாராம் Uார்!! குப்புUாமி ஜே0ாதி�ர் ஜேநரிஜேல இடைXப் பார்த்Xாராம்” என்று அற்புXத்டைX உடைரத்Xவர்
கூற, Uந்ஜேXகி, “ஜேபப்பரிஜேல இதுஜேபால ஷெவளிவரவில்டைலஜேE” என்று ஷெUால்ல “ஷெவளிஜேE ஷெUான்னால் 
ஷெவட்கக் ஜேகடு என்று, 0ட்0ும் =ற்றவர்களும் ஜேபப்பர்காரர்கடைTக் ஷெகஞ்சிக் ஜேகட்டுக் 
ஷெகாண்�ார்கTாம். விஷEத்டைX ஷெவளிப்படுத்X ஜேவண்�ாம் என்று” என பதில் கூறிச் U=ாளித்Xார். 
கற்படைனடைEச் ஷெUய்திEாக வழங்கிE ஜேபர்வழி.

இவ்வண்ண=ாக பலருடை�E மூடைTக்குத் ஷெXால்டைல ஷெகாடுத்X பார்த்திபன், “ஜேபாலிUாம் ஜேபாலீஸ்!” 
என்று ஜேபாலீஸ் இலாகாடைவ ஜேகலி ஷெUய்Xபடி ஜேபாக்கு வண்டிகளிஜேல ஷெUன்று ஷெகாண்டிருந்Xான், 
பட்டிக்காட்�ான் ஜேபால =ாறுஜேவ�ம் Xரித்து! Xன்டைன நள்ளிரவிஜேல Xப்பிச் ஷெUல்வXற்கு உXவி ஷெUய்X 
காவலாளியின் குணாதிUEத்டைXப் புகழ்ந்Xான்! பணம் கிடை�க்கு=ா, கிடை�க்காXா என்படைXக் கூ� அவன்
ஜேEாசிக்கவில்டைலஜேE, எவ்வTவு ஜேEாக்கிEன் என்று பாராட்டினான். அவனுக்கு எத்Xடைன ஜேEாக்கிEன் 
என்று பாராட்டினான். அவனுக்கு எத்Xடைன ஆயிரம் ஷெகாடுத்Xாலும் Xகும் என்று நிடைனத்Xான். 
=ாறுஜேவ�ம் ஜேபாட்டுக் ஷெகாள்வதிலும், துப்பறி பவர்கடைT ஏய்ப்பதிலும் Xனக்கு இருக்கும் 
Uா=ர்த்திEத்Xால், கடை�சிவடைர ஆபத்தின்றிக் காலந்Xள்ளிவி� முடியும் என்று நம்பினான். 
சிடைறயிலிருந்து எதிர்பாராX விX=ாக ஒரு காவற்காரனின் கருடைணயினால் ஷெவளிஜேE வரும் அதிருஷ்�ம்
Xனக்கு இருக்கும்ஜேபாது Eார்Xான் என்ன ஷெUய்E முடியும் என்று எண்ணிக் களித்Xான்.
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அவனுக்கு விடுXடைலயின் மூலம் =கிழ்ச்சி அளித்X துப்பறியும் பிர=நாEகம், அவடைனப் பின் ஷெXா�ர்ந்து
பல =ாறு ஜேவ�ங்களிஜேல வருவது பார்த்திபனுக்குத் ஷெXரிEாது.

=ாறு ஜேவ�=ணிந்து, காடு ஜே=டு சிற்றூர், கிரா=ம் பல க�ந்து ஷெUன்று ஷெகாண்டிருந்X பார்த்திபடைனப் 
பின் ஷெXா�ர்ந்து ஷெUன்றால், கு=ார் ஒளிந்திருக்கும் இ�மும், அங்கு ந�க்கும் ஷெUEலும் ஷெXரிந்துவிடும் 
என்ற ஜேநாக்கத்து�ஜேனஜேE துப்பறியும் பிர=நாEகம், அவடைனப் பின்ஷெXா�ர்ந்Xார். அவருடை�E இரகசிE
ஏற்பாட்டின்படிஜேEXான், அவருடை�E ஆள் ஒருவன் சிடைறக்காவலனாக நடித்துச் சிடைற ஷெUன்று, 
பார்த்திபனின் நண்பனாக நடித்து ஷெவளிஜேE அனுப்பி விட்�ான். விடுXடைல கிடை�த்து விட்�து, என்று 
=கிழ்ந்X பார்த்திபனுக்கு ஷெXரிEாது, Xனக்குக் கிடை�த்X விடுXடைலஜேE பிறகு ஷெகடுXலாக முடியும் 
என்பது.

பார்த்திபனின் =ாறுஜேவ�ங்கள், அத்XடைகE ஜேவ�ங்கள் அணிவதிஜேல பயிற்சி ஷெபற்ற 
பிர=நாEகத்திற்குத் ஷெXரிEா=ற் ஜேபாகவில்டைல. பிர=நாEகத்தின் =ாறுஜேவ�ங்கடைT அறியும் அTவு 
அறிவு அந்Xத் துடைறயிஜேல பார்த்திபனுக்குக் கிடை�Eாது. எனஜேவ ஒரு நாள் ஆண்டிஜேவ�ம் ஜேபாட்டிருந்X 
பார்த்திபடைன, அஜேXஜேபால ஜேவ�மிட்டுப் பிர=நாEகம் Uந்தித்Xஜேபாது, பார்த்திபன் ஏ=ாற்ற=டை�ந்Xான்.

“UXாசிவம்... Uாது எங்ஜேக ஜேபாவது?” என்று ஆண்டி ஷெ=ாழி ஜேபசினார் பிர=நாEகம்.

“எங்ஜேக ஜேபானால் உனக்ஷெகன்ன?” என்று பார்த்திபன் படைழE முடுக்கு�ன் பதில் ஷெUான்னான்.

“ஜேபாகுமி�ம் பாஜேழ! புறப்படுமி�மும் பாஜேழ! எவ்வி�மும் பாஜேழகாண் ஏகம்பநாXஜேன!” என்று 
பிர=நாEகம் ஆண்டி ஜேகாலத்திற்ஜேகற்ற Xத்துவம் ஜேபசிவிட்டு, “Uாமி ஜேகாவிக்கப்ப�ாது. இந்Xக் கட்டை� 
இந்Xப் பக்கத்துக்குப் புதுசு. இருப்பி�ம் Eாழ்ப்பாணம். ஜேபாகுமி�ம் என்று ஒன்றுமில்டைல. துடைண 
ஜேXடிடும் இக்கட்டை�க்குக் ஷெகாஞ்Uம் வழிகாட்� ஜேவண்டும்” என்று ஷெகஞ்சினார்.

உண்டை= ஆண்டிEாக இருந்Xால்Xாஜேன, பார்த்திபனுக்கு உ�ன் வர விரும்பு ஆண்டிக்கு ஏற்றவிX=ாகப் 
ஜேபUவும் முடியும். அவன் உள்Tத்திஜேல எவ்வTஜேவா ஜேவXடைன. இந்X ஜேநரத்திஜேல இவன் Eாஜேரா ஒரு 
UபடைTக்காரன் என்ற Uலிப்பு. அXனால், “ஆண்டிEாம், ஆண்டி! Xடித் Xாண்�வராEன் ஜேபாலிருந்து 
ஷெகாண்டு, காவி என்ன உனக்கு? கட்டை� வண்டி இழுத்Xாலும் கால் வயிறு நிரம்புஜே=” என்று ஏசினான்.

“Uாமி ஜேபசும் பாடைஷயிஜேல பல ஆUாமிகள், ஜேபசுவடைX இந்Xக் கட்டை� ஜேகட்�துண்டு. ஆனால் 
ஆண்டிக்கு ஏன் இந்X அதிகாரப் ஜேபக்சு? ஆண்டிக்கு ஆண்டி ஆXரவு. ஆண்டுகளுக்கு ஆண்�வன் ஆXரவு 
என்று இந்Xக் கட்டை� ஷெUால்லித்Xானா Uாமிக்குத் ஷெXரிE ஜேவண்டும்?” என்று ஜேகட்டுவிட்டு, அருஜேக 
ஷெநருங்கி, “Uாமிக்குக் காடைலயிஜேல புடைக கிடை�க்கவில்டைலஜேEா? இந்Xக் கட்டை�யி�ம் கால்பலம் 
இருக்கிறது. Uாமிக்குத் ஜேXடைவஜேEா?” என்று ஜேகட்�ார் ஷெகாஞ்Uம் கஞ்Uாடைவக் காட்டிEபடி.

பார்த்திபன் பரங்கிகள் XEாரித்X பக்குவ=ான ஜேபாடைXகடைTச் Uாப்பிட்டுப் பழக்க=ானவஜேன Xவிர, 
பண்�ாரங்களின் பண்�=ான கஞ்Uா அபின் பழக்கம் ஷெகாண்�வனல்ல. ஆகஜேவ கால் பலத்டைXக் 
கண்ணால் பார்த்Xதும் கடுங்ஜேகாபம் அவனுக்கு அந்Xக் கள்ளி பார்வதி =ட்டும் இப்படி அவதி 
ஏற்படும்படி ஷெUய்Eாதிருந்Xால், இஜேX ஜேநரத்திஜேல பீஜேராடைவத் திறந்Xால் பூ ஜேபாட்� கிTாசும், 
புதுஜேலபில் ஒட்டிE பாட்டில்களும், எப்படிக் காட்சிEளித்திருக்கும்? அந்X ரUம் பருகிE ந=க்கு இந்X 
ஆண்டி கஞ்Uா Xருகிறாஜேன என்று எண்ணி ஏங்கினான். அந்X ஏக்கத்டைXப் ஜேபாக்கிக் ஷெகாள்T, “அடி, 
பார்வதி! உன்டைன நான் என்ன பாடு படுத்துகிஜேறன் பார்!” என்று உரக்க கூவினான். Uற்று ஷெXாடைலவிஜேல 
பார்வதி நிற்பது ஜேபால!

துப்பறியும் ஆண்டி ஷெXா�ங்கினான் ஆண்டிப் ஜேபச்டைU, “ஆ=ாம் Uாமி! அந்Xப் பார்வதிEால் வந்X 
விடைனXான் இவ்வTவும்” என்றான்.

பார்த்திபனுக்குத் தூக்கிவாரிப் ஜேபாட்�து ஜேபாலாகி விட்�து. “எந்Xப் பார்வதி? என்ன ஷெUய்Xாள்? என்ன 
உTறுகிறாய்?” என்று ஜேகட்�ான்.

83



“Uாமி, இப்ஜேபாது அடைலவதும் பார்வதிEால்Xான். இந்Xக் கட்டை�யின் வாழ்க்டைக ஷெகட்�தும் 
பார்வதியினாஜேலXான்” என்று பிரம்=நாEகம் ஷெUான்னார். பார்த்திபனுக்குக் ஷெகாஞ்Uம் பEம் பிறந்Xது. 
பEத்டைX =டைறக்கக் ஜேகாபத்டைXத் துடைண ஷெகாண்டு, “ஆண்டிப் பEஜேல! அர்த்X=ற்ற ஜேபச்சுப் ஜேபUாஜேX. நீ 
எந்Xப் பார்வதிடைEப் பற்றி இப்படி ஜேபசுகிறாய்?” என்று ஜேகட்�ான்.

“Uாமி, இந்Xக் கட்டை�டைEச் ஜேUாதிக்குது. இந்Xக் கட்டை�யும் ஞானஷெவட்டிEான் முXற்ஷெகாண்டு Xவதீபம்
வடைர படித்X கட்டை�Xான்” என்று கூறிப் பதிலளித்Xார். அவ்வTவு பற்கடைTயும் இரண்ஜே� அடைறகளில் 
உதிர்த்துவி� எண்ணினான் பார்த்திபன். ஜேகாபம் அவ்வTவாகிவிட்�து. அவனுக்கு ஆண்டியின் கரத்டைX
பிடித்து, “என்ன�ா ஜேபசுகிறாய்? ஷெUால்வடைXச் UரிEாகச் ஷெUால்! இல்லாவிட்�ால் ஜேXாடைல உரித்து 
விடுஜேவன்” என்று மிரட்டினான் பார்த்திபன்.

பிர=நாEகம் ஜேகாபங் ஷெகாள்Tவில்டைல. “Uாமி நிச்UE=ாக என்டைனச் ஜேUாதிக்குது. Uாமி இப்ஜேபாது 
இவ்வTவு ஷெXாடைலவு அடைலவது எXற்காக? சிவானுக்கிரகம் ஷெபற. அந்Xச் சிவானுக் கிரகம் ஏன் 
இன்னமும் கிடை�க்கவில்டைல? சிவனுக்கு ஜேவஜேற இ�த்திஜேல =னம் லயித்திருக்கிறது. எங்ஜேக 
லயித்திருக்கிறது? பார்வதி ஜேXவிEாரி�ம்! ஆகஜேவ, பார்வதி ஜேXவிEாரின் பாUத்Xால் பர=சிவன் 
பக்Xர்கTாகிE நம்டை=ப் பற்றிப் பாராமுக =ாக இருக்கிறார். இXடைனத்Xான் Uாமி நிடைனத்துக் ஷெகாண்டு, 
‘அடி பார்வதி உன்டைன என்ன பாடுபடுத்துகிஜேறன் பார்’ என்று ஜேபசினது. இது இந்Xக் கட்டை�க்குத் 
ஷெXரிEவில்டைலEா? இந்Xக் கட்டை�, =ரக்கட்டை�யில்டைல. =காஜேXவன் அருTால் பிறந்X =னிXக் 
கட்டை�!” என்று பிர=நாEகம் ஜேபசினார். பரம்படைர ஆண்டிஜேபால.

ஜேகாபம் ஜேபாய்விட்�து பார்த்திபனுக்கு, சிரிப்புப் ஷெபாங்கிற்று. இப்படிப்பட்� ஜேபர்வழிகளு�ன் ஜேUர 
ஜேவண்டி ஜேநரிட்�ஜேX என்று. =று விநாடி =னக் கஷ்�ம் ஏற்பட்�து. ஆண்டிடைE ஜேநாக்கிப் பார்த்திபன் 
Uாந்X=ாகஜேவ ஜேபUலானான்.

“எத்Xடைன வருஷ=ாக ஆண்டிEாக இருக்கிறாய்?”

“வருஷக் கணக்டைக Uாமி ஜேகட்குது? நல்ல ஜேகள்வி! Xடைலமுடைறக் கணக்டைகக் ஜேகட்கஜேவண்டும் Uாமி. 
நாலு XடைலமுடைறEாக ஆண்டிகள் ந=து குடும்பம்.”

“நல்லது. உன் ஷெபEர் என்ன?”

“இந்Xக் கட்டை�க்கு அன்னாபிஜேஷக ஆண்டி என்று ஷெபEர்.”

“சீ! உன் படைழE ஷெபEர்?”

“Uாமி அடைXக் ஜேகட்குXா! இந்Xக் கட்டை�க்கு அப்பன் டைவத்X ஷெபEர் சுப்பன்.”

“என்ஷெனன்ன ஜேவடைல ஷெXரியும்?”

“ஆண்டி ஜேவடைலகTா? படைழE ஜேவடைலகடைTக் ஜேகக்குXா Uாமி.”

“படைழE ஜேவடைலகடைTத்Xான் ஜேகட்கிஜேறன்.”

“படைழE ஜேவடைலகடைT இந்Xக் கட்டை� இப்ஜேபாது ஷெUய்வ தில்டைல. இருந்Xால் என்ன? Uாமி ஜேகட்கும் 
ஜேபாது ஷெUால்லத் Xான் ஜேவண்டும். Uந்Xடி ஷெUய்Eா=ல் அடித்X பந்து ஜே=ஜேல Xாவுவது ஜேபாலச் சுவடைரத் 
Xாண்டிக் குதிக்க முடியும். Uாவி இல்லா=ல் பூட்டை�த் திறக்க முடியும். ஷெகாஞ்Uம் கூர் இருக்கிற கத்X 
கிடை�த்Xால், இழுப்பு= ஜேபா�த் ஷெXரியும். இப்படிப் பல ஜேவடைலகள் ஷெXரியும் சு=ாராக.”

“திருட்டுப் பEல்Xானா? Uரி, கி�க்கட்டும், உனக்குச் ஜேUாறு கிடை�க்க நான் வழி ஷெUய்கிஜேறன். நான் 
ஷெUால்லுகிறபடி ஜேகட்க ஜேவண்டும்.”
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“ஜேகட்கிஜேறன். படைழE ஜேவடைலEா, புதிUா இருக்கா Uாமி?” 

“படைழE அனுபவத்டைX ஷெகாண்டு புதிE ஜேவடைல ஒன்று ஷெUய்Eணும். இஜேXா பார். நான் உன்டைனப் 
ஜேபாலப் பண்�ாரப் பEல் இல்டைல. இப்படி ஆண்டி ஜேபால ஜேவஷம் ஜேபாட்டிருக் கிஜேறன். நான் ஷெபரிE 
ஜேபாலீஸ் ஆபீUர்.”

“ஐடைEஜேEா! ஜேபாலீசு UாமிEா நீங்க. புண்ணிEம் உங்க பிள்டைT குட்டிகளுக்கு. என்டைன =ாட்டி 
விட்டுவி�ாதீங்க.”

“=டை�Eா! சும்=ா கி�. மிரTாஜேX. ஆண்டி ஜேவ�ம் ஜேபாட்டிருக்கிஜேறன் என்படைX =றந்துவிடு. ஆண்டி 
என்ஜேற நிடைனத்துக் ஷெகாள்.”

“ஷெநஞ்சிஜேல பEம் புகுந்து குடை�யுஜேX Uாமி.”

“பEத்ஜேXாடு ஜேவடைல ஷெUய். உனக்கு ஒரு ஆபத்தும் ஏற்ப�ாXபடி நான் பார்த்துக் ஷெகாள்கிஜேறன்.”

“ஆண்டிக்கு ஆண்டி உXவி ஷெUய்Eா=லிருக்க முடியு=ா Uாமி? எனக்கு என்ன ஜேவடைல ஷெகாடுக்கிறீர்கஜேTா
அXடைன நான் ஷெUய்து முடிக்கிஜேறன். ஆனால், எனக்குக் ஷெகாஞ்Uம் =ட்�=ான புத்தி. ஆகஜேவ எந்Xக் 
காரிEத்டைX நான் ஷெUய்E ஜேவண்டு=ானாலும், ஷெகாஞ்Uம் நிXான=ாக ந�க்கும்” என்று பண்�ாரக் 
ஜேகாலத்திலிருந்து பிர=நாEகம் கூறி�க் ஜேகட்� பார்த்திபன். =கிழ்ந்து, “அன்னாபிஜேஷகம்! நான் 
ஷெUால்லப்ஜேபாகும் விஷEம் ஷெவளிஜேE ஷெXரிந்Xால், காரிEம் ஷெகட்டுவிடும். நீ இரகசிEத்டைXக் 
காப்பாற்றக்கூடிEவனா என்பது எனக்குத் ஷெXரிE ஜேவண்டும். முXலில், உTறுவாEனாக இருந்Xால் 
உன்னால் எனக்கு உXவிக்குப் பதில் உபத்திரவம் Xாஜேன வரும். 0ாக்கிரடைXEாக இருக்க ஜேவண்டும் இந்X
விஷEத்திஜேல” என்று பீடிடைகடைEப் பல=ானXாக்கினான்.
பிர=நாEம், “Uாமி! என்னால் எது முடிவXானாலும் முடிEா=ற் ஜேபாவXானாலும் Uரி, ஒன்று =ட்டும் 
நிச்UE=ாக என்னால் முடியும். வாய்க்குப் பூட்டுப் ஜேபாட்டுவிட்�ால், பிறகு பூட்டினவர்கTாகத் 
திறந்Xால்Xான் திறக்கும். இரகசிEத்டைXக் காப்பாற்றத் ஷெXரிEாவிட்�ால், இந்Xக் காவி உடை� எங்கள் 
குடும்பத்திஜேல நாலு XடைலமுடைறEாக இருந்திருக்க முடியு=ா? UாEம் அதிக சீக்கிரத்திஜேல ஷெவளுத்து 
விட்டிருக்குஜே=” என்று கூறிப் பார்த்திபனுக்கு டைXரிE மூட்டினார். ஷெநடுஜேநரம் ஜேEாசித்து 
விட்டு,“ஆண்டி! அதிக சிர=ம் ஒன்றுமில்டைல. அடுத்X ஷெபௗர்ணமிக்கு அXாவது இன்னும் ஆறு 
நாட்களில், ஆயிரம் ஆண்டிகடைTத் திரட்டித் Xர உன்னால் முடியு=ா?” என்று பார்த்திபன் ஜேகட்�ான்.

பிர=நாEகம், “இதுXானா பிர=ாXம்? ஒரு ஆயிரம் என்ன, ஒன்பது ஆயிரம் ஜேவண்டு=ானாலும் 
திரட்�லாம். ஆண்டி களுக்குப் பஞ்Uம் இல்டைல. ஆனால், ஆயிரம் ஆண்டிகள் ஏன்? எXற்காக என்று 
ஷெUால்லி அவர்கடைTத் திரட்டுவது? ஜேகட்பார்கஜேT!” என்று ஜேகட்�ார்.

“ஷெபௗர்ணமி அன்று பண்�ாரங்களுக்குப் பழம் பாEUத்து�ன் Uாப்பாடு.”

“Uாப்பா�ா! ஆயிரம் ஆண்டிகள் ஜேபாது=ா? ஐம்பXாயிரம் ஜேபாது=ா? என்ன Uாமி! இடைX ஒர ஷெபரிE 
ஜேவடைலEாகச் ஷெUால்கிறீர். ஜேUாறு என்ற ஷெUால் ஜேகட்�ாஜேல நூறு காXம் ஓடி வருஜே=, பண்�ாரக் கூட்�ம். 
இXற்கு நான் ஜேவண்டு=ா ஜேவடைல ஷெUய்E? அடைர நாளிஜேல முடித்துவி�க் கூடிE அற்பக் காரிEம். இXற்கு 
ஆறு நாட்கள் ஏன்?”

“அதிகம் ஜேபர் ஜேவண்�ாம். ஆயிரம் ஜேபாதும், ஆயிரம் ஆண்டிப் பEல்கடைTச் Uா=ளிப்பஜேX கஷ்�ம்.”

“அது உண்டை=Xான். ஆள் ஒன்றுக்கு ஒரு ஜேவடைTக்கு அடைரப்படி அரிசி ஜேகட்பார்கள். நாள் ஒன்றுக்கு 
நாலு ஜேவடைT ஜேபாடுவXானாலும் Uலிக்க =ாட்�ார்கள். ஆ=ாம் Uாமி! ஆயிரம் ஆண்டிகள் 
ஜேவண்டுஷெ=ன்றீஜேர, ஆண்கள் =ட்டு=ா, ஷெபண்களும் ஜேவண்டு=ா?”

“ஷெபண்கள் ஜேவண்�ாம்.”
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“Uரி, ஒரு ஷெபரிE ஷெXால்டைல விட்�து. ஷெபண்கடைTயும் ஷெகாண்டு வருவஷெXன்றால், ஷெபரிE சிர=ம் 
இருக்கிறது. இந்Xப் பEல்களிஜேல நாலுக்கு ஒண்ணு, ஆறுக்க ஒண்ணு என்று இருக்கும். அதுகடைT 
அடைழத்து வந்Xால் அந்Xப் பஞ்UாEத்துத் தீர்த்து டைவக்கஜேவ ந=க்கு ஜேநரம் இராது. Uாமி! Uாப்பாடு எந்X 
இ�த்திஜேல?”

“இங்குXான். இரகசிEம் ஜேவண்டும். Uாப்பாடு நடை� ஷெபறப் ஜேபாகிற இ�த்டைX முன்கூட்டிச் ஷெUால்ல 
முடிEாது. ஷெபௗர்ணமிEன்று, அந்X ஆயிரம் ஆண்டிகளும் இரவு 8 =ணிக்குள் நான் குறிப்பிடும் இ�ம் 
வந்து ஜேUர ஜேவண்டும். அங்÷ பூடை0க்குப் பிறகு ஜேபா0னம். அந்Xப் ஜேபா0னம் நடை�ஷெபறுகிற 
இ�த்திற்குப் பண்�ாரங்கடைT நான் அடைழத்துச் ஷெUல்ஜேவன் இ�த்டைX =ட்டும் இப்ஜேபாது ஷெUால்ல 
முடிEாது. இXற்குச் Uம்=திப்பார்கTா பண்�ாரங்கள்?”

“இXற்கு =ட்டு=ா? இன்னும் ஏXாவது ஏஷெழட்டு கண்டிஷன்கள் ஷெUான்னாலும் Uம்=திக்க ஆண்டிகள் 
உண்டு. Uாமி! ஆயிரம் ஆண்டிகளு�ன் ஆறுநாட்களிஜேல, அXாவது ஷெபௗர்ணமி இரவு 8 =ணிக்கு நான் 
Xங்கடைTச் Uந்திக்கிஜேறன். ஆனால், சிர=த்திற்கு என்ன Xருவீர்? எடைXயும் முன் கூட்டிப் ஜேபசி முடித்துக் 
ஷெகாண்�ால் பிறகு Xகராறு வரா=லிருக்கும். அXற்காகத்Xான், ஆயிரம் ஆண்டிகடைT அன்னம் 
அளிப்பXாகச் ஷெUால்லி அடைழத்Xாலும், அXற்காக நீர் குறிப்பிடும் நிபந்XடைனடைEக் ஜேகட்டுச் சில காவிகள்
கிலி ஷெகாள்ளும் அதுகடைTத் Xட்டிக் ஷெகாடுத்துக் ஷெகாண்டு வர ஜேவண்டும். ஜே=லும் அந்X ஆறு 
நாட்களிஜேல என்ஷெனன்ன ஜேக்ஷத்திரத்திஜேல என்ஷெனன்ன திரு
விழாஜேவா! திருவிழா பல=ாக இருந்Xால் ஆண்டிகள் அங்குXான் ஜேபாய்விடுவார்கள். ஜேபானால் 
Uாப்பாடும் சுக=ாகக் கிடை�க்கும், காசும் ஜேநரும், கத்திரியும் சு=ாராக ந�க்கும் என்று அந்Xப் பEல்கள் 
திருவிழா ந�க்கும் ஊருக்குப் ஜேபாய்விடுவார்கள். அப்படிப் ஜேபாகிறவர்கடைT =�க்கி அடைழத்து வர 
ஜேவண்டும். ஆகச் ஷெUய்Eஜேவண்டிE ஜேவடைல ஷெகாஞ்Uம் இருக்கிறது. இXற்காக இந்Xக் கட்டை�க்கு என்ன 
XருவXாக Uாமி தீர்=ானித்திருக்கிறது என்பது ஷெXரிந்Xால் ஜேவடைல ஷெUய்Eக் ஷெகாஞ்Uம் நிம்=திEாக 
இருக்கும்.

“ஜேUாறு கிடை�த்Xால் ஜேபாதும் என்று ஷெUான்னது ஜேபாய் இப்ஜேபாது ஜேபரம் ஜேபசுகிறாEா? Uரி, Uரி, உனக்கு 
உன் ஆயுட்காலம் வடைரயிலும் ஜேUாறு துணி Xருஜேவன், ஜேபாது=ா?”

“Uாமி! ஜேகாபிக்கக் கூ�ாது. என் ஆயுட்காலம் வடைரயிஜேல என்று ஷெUால்கிறீர், Eார் கண்�ார்கள்? இன்ஜேறா 
நாடைTஜேEா இன்னும் ஷெகாஞ்U ஜேநரத்திஜேல, இரஜேவா, பகஜேலா எந்X ஜேநரத்திஜேலா டைகலாEபதி Xனது 
திருவடியிஜேல என்டைனச் ஜேUர்த்துக் ஷெகாள்கிறாஜேரா, எப்படிச் ஷெUால்ல முடியும்? என் ஆயுள் வடைரயில் 
காப்பாற்றுவXாகச் ஷெUால்லும் ஜேபச்சு ஜேவண்�ாம் Uாமி! குறிப்பாக ஒரு ஷெXாடைக ஷெUால்லிவிடும்.”

“பண=ா? Uரி நீஜேE ஜேகள்! என்னXான் ஜேவண்டும்?”

“ஆண்டிக்கு அடைர ரூபா வீXம், ஆயிரம் ஆண்டிக்கு 500 ரூபாய் Xந்Xால்ஜேபாதும்.”

“பிச்டைUக்காரப்பEல்! Uரி, ஐந்நூறுXாஜேன ஜேவண்டும்? Uரி, Xருகிஜேறன்.”

என்றால்! ஜேXன் என்ற உ�ஜேன தித்திக்கு=ா Uாமி?”

“XடிEா! என் வார்த்டைXயிஜேல நம்பிக்டைகயில்டைலEா?”

“Eார் Uாமி ஷெUான்னது அப்படி! ஆனால், பண விஷEம் பாருங்ஜேகா, கண்ணாஜேல பார்த்துக் டைகEாஜேல 
ஷெXாட்டுத் Xட்டிப் பார்த்துக் காXாஜேல ஜேகட்�ாத்Xாஜேன ஒரு Uந்ஜேXாஷம் பிறக்கும். நீங்க Xவறாக 
எண்ணிவி�க் கூ�ாது. என் சுபாவம் அது. பணத்டைX வாங்கிக் ஷெகாண்�ால் எனக்கு ஜேவடைலயில் 
சுறுசுறுப்பு ஏற்படும். ஷெபட்ஜேரால் ஜேபாட்�ால்Xாஜேன ஜே=ாட்�ார் ஓடுது. அதுஜேபால.”

“Uரி! நான் சீட்டு Xருகிஜேறன் பணத்துக்கு உனக்கும், நான் ஏற்பாடு ஷெUய்கிற Uாப்பாட்டுச் ஷெUலவுக்கும் 
ஜேUர்த்துப் பணம் Xருவார். அடைX வாங்கிக் ஷெகாண்டு நாடைTக்கு இஜேX இ�த்திஜேல என்டைன வந்து Uந்திக்க 
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ஜேவண்டும். பிறகு, ஆறாம் நாள் ஷெபௗர்ணமிEன்று ந�க்க ஜேவண்டிE ஏற்பாட்டை�க் குறித்து நான் 
ஷெUால்லுகிஜேறன்.”

“இந்Xப் ஜேபாச்சு முடிந்Xதும், பார்திபன் உ�ஜேன 500 ரூபாய் Xந்துXவும்படி ஆலாலசுந்Xரருக்குச் சீட்டு 
எழுதி ஆண்டிக் ஜேகாலத்திலிருந்X பிர=நாகEத்துக்குத் Xந்Xான். பிர=நாEகம் சீட்டு எடுத்துக் ஷெகாண்டு, 
புறப்பட்�ார் மிக்க Uந்ஜேXாஷத்து�ன். பார்த்திபன் துளியும் Uந்ஜேXகித்X முடிEாXபடி ந�ந்து ஷெகாண்� 
பிர=நாEகம், அவனுடை�E எதிர்கால ஜேவடைலத் திட்�த்டைX அறிந்து ஷெகாள்ளும் அரிE Uந்Xர்ப்பம் 
Xனக்குக் கிடை�க்கும்படி ஷெUய்வித்X ஆண்டிக் ஜேகாலத்டைXப் பாராட்டிக் ஷெகாண்ஜே�, Xனது =ாளிடைக 
ஷெUன்று, =ாறுஜேவ�த்டைXக் கடைலத்து விட்டு, முXலடை=ச்Uடைரக் காணச் ஷெUன்றார். முXலடை=ச்Uர் 
பிர=நாEகத்டைXக் காணவும் இஷ்�ப்ப�வில்டைல என்ற ஜேபாதிலும் ஷெவறுப்பு�ன் சில நிமிஷ ஜேநரம் 
ஜேபட்டிXர முடியும் என்று ஷெXரிவித்Xார். பிர= நாEகம் முXலடை=ச்Uரின் ஜேகாபத்துக்கும் ஷெவறுப்புக்கும் 
காரணம் இருப்பது அறிந்XவராXலால் அXற்காக வருந்Xவில்டைல. =ரிEாடைXயு�ன் முXலடை=ச்Uரு�ன் 
ஜேபUலானார்.

“மிஸ்�ர் பிர=நாEகம்! என்ன விஜேUஷம்?” என்று முXலடை=ச்Uர் ஷெகாஞ்Uம் அதிகாரத் ஜேXாரடைணயிஜேல 
ஜேபச்டைUத் துவக்கினார்.

“பார்த்திபன் விஷE=ாகத்Xான் ஜேபU வந்ஜேXன்” என்று நிXான=ாகப் பதிலளித்Xார் பிர=நாEகம்.

“பார்த்திபடைனப் பிடித்துவிட்டீர் ஜேபாலிருக்கிறது” என்று ஜேகலிEாகக் ஜேகட்�ார் முXலடை=ச்Uர்.

“பார்த்திபடைனத் Xப்பிப் ஜேபாகச் ஷெUான்னவனுக்கு அவடைன மீண்டும் பிடிப்பது கஷ்�=ா? பார்த்திபன், 
என் உள்Tங்டைகயிஜேல இருக்கிறான் முXலடை=ச்Uஜேர! பார்த்திபடைன விடுXடைல ஷெUய்Xால், அவனுடை�E 
ந�=ாட்�த்டைXக் கவனித்துக் ஷெகாண்டிருந்து Xடைல=டைறவாக இருக்கும் கு=ார் என்பவடைனயும், 
ஷெவடிகுண்டு =ர்=த்டைXயும் கண்டுபிடிக்க வழி ஏற்படும் என்று நான் ஷெXரிவித்ஜேXன். Xாங்கள் என் 
ஜேEாUடைனடைE முட்�ாள்Xனம் என்று கருதினீர்கள். என் பXவிடைE ராஜின=ா ஷெUய்ஜேXன். ஆனால் 
துப்பறியும் ஜேவடைலடைE நான் நிறுத்திக் ஷெகாள்T வில்டைல; பார்த்திபன் சிடைறச்Uாடைலயிலிருந்து 
Xப்பித்துக் ஷெகாண்டு ஜேபானது, என் உXவியினால்Xான். அது அவனுக்கு ஷெXரிEாது” என்று பிர=நாEகம் 
கூறிக் ஷெகாண்ஜே� - ஆலாலசுந்Xரருக்குப் பார்த்திபன் Xந்X சீட்டை�க் காட்டினார்.

அடைXப் படித்Xதும், முXலலடை=ச்Uர் Uந்ஜேXாஷத்Xால் துள்ளி எழுந்Xார்! “அன்னாபிஜேஷக ஆண்டி Eார்?” 
என்று ஜேகட்�ார். பிர=நாEகத்தின் புன்டைனடைகடைEக் கண்�ார். “ஓஜேகா! நீங்கள் அப்ஜேபாது பண்�ார 
Uன்னதிEாகி விட்டீரா?” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� ஆனந்X=டை�ந்து, பிர=நாEகத்தின் கரங்கடைTப் 
பிடித்துக் குலுக்கிEபடி, “மிஸ்�ர் பிர=நாEகம்! உம்முடை�E மூடைTஜேE மூடைT. நான் வீணாகக் 
ஜேகாபித்து ஷெகாண்ஜே�ன்.” என்று கூறினார்; ஷெ�லிஜேபாடைன எடுத்Xார்.

பிர=நாEகம் Uஜேரஷெலன, ஷெ�லிஜேபாடைன முXலடை=ச்Uர் கரத்திலிருந்து பிடுங்கிக் கீஜேழ டைவத்துவிட்டு, 
“ஆலாலசுந்Xரடைரக் டைகது ஷெUய்E உத்Xரவு பிறப்பிக்க உத்ஜேXU=ா? ஜேவண்�ா=ா; இப்ஜேபாது இந்Xக் 
காரிEம் ஷெUய்Xால், என் திட்�ம் பாழாகிவிடும். இன்னமும் பார்த்திபடைன என் பார்டைவயிஜேலஜேE 
டைவத்திருக்கிஜேறஜேன ஷெEாழிE கு=ாரின் இருப்பி�மும் ஷெவடிகுண்டு விஷEமும் ஷெXரிந்து ஷெகாள்T 
முடிEாX நிடைலயிஜேல Xான் இருக்கிஜேறன். அந்X இரகசிEத்டைX விடைரவிஜேல அறிந்து ஷெகாள்Tச் Uந்Xர்ப்பம்
கிடை�த்திருக்கிறது. உ=து உXவி ஜேXடைவ” என்று கூறினார்.

“என்ன ஜேவண்டும்? ஷெUால்லும். மிஸ்�ர் பிர=நாEகம். என் டைகஷெEழுத்திட்� கடிXம் ஜேவண்டு=ானால் 
ஷெகாடுத்து விடுகிஜேறன். உ=க்கு இஷ்�=ான உத்Xரடைவ எழுதிக் ஷெகாள்ளும். எனக்கு இப்ஜேபாது 
உம்மி�ம் பூரண நம்பிக்டைக பிறந்து விட்�து” என்று முXடை=ச்Uர் சிரிப்பு�ன் ஜேபசினார்.

பிர=நாEகம், “அவ்வTவு பாக்கிEUாலிEாக நான் ஆக ஜேநரிட்�து கண்டு =கிழ்ச்சிEடை�கிஜேறன். ஆனால்
எனக்கு இப்ஜேபாது அவUர=ாகத் Xாங்கள் ஷெUய்E ஜேவண்டிE காரிEம் அது அல்ல. ஒரு ஆயிரம் ரிUர்வ் 
ஜேபாலீUாடைர என்னு�ன் அனுப்பி டைவக்க ஜேவண்டும்” என்று ஜேகட்க, முXலடை=ச்Uர் விEப்புற்று, 
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“மிஸ்�ர் பிர=நாEகம், எந்X ராஜ்Eத்தின் மீது படை�ஷெEடுக்கப் ஜேபாகிறீர்? என்ன ஜேவடிக்டைக! ஒரு 
ஆயிரம் ரிUர்வ் ஜேபாலீUா! எXற்கு? பார்த்திபனி�ம் ஷெபரிE பட்�ாTம் இருக்கிறXா? கு=ாரி�ம் கம்ஷெபனி 
இருக்கிறXா? எனக்ஷெகான்றும் விTங்கவில்டைலஜேE” என்று ஜேகட்�ார்.

பிர=நாEகம், “எனக்கும் ஷெXரிEத்Xான் இல்டைல. ஆனால், பண்�ாரக் ஜேகாலத்திஜேல இருக்கும் 
பார்த்திபன், ஆண்டிப்பEல் அன்னாபிஜேஷகத்துக்குப் பிறப்பித்திருக்கும் உத்Xரவின்படி நான் ந�ந்Xாக 
ஜேவண்டு=ல்லவா? ஆகஜேவXான் ஆயிரம் ரிUர்வ் ஜேபாலீUாடைர ஆண்டி ஜேவ�த்திஜேல சித்X=ாக இருக்கச் 
ஷெUால்லும். நான் இரண்டு நாளிஜேல வருகிஜேறன். அவர்கடைT அடைழத்துச் ஷெUல்ல” என்று கூறினார்.
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பகுதி - 21

“ஆயிரம் ஆண்டிகடைTக் ஷெகாண்டு என்ன அற்புXம் ஷெUய்Eப் ஜேபாகிறான்?” என்று துப்பறியும் 
பிர=நாEகம் ஜேEாசிக்க முடிEவில்டைல. ஆண்டிகள் ஜேவ�த்திஜேல ஜேபாலீUாடைரஜேE அடைழத்துச் ஷெUல்ல 
ஏற்பாடு ஷெUய்து விட்�ால். பார்த்திபன் எந்X விX=ான காரிEம் ஷெUய்வXானாலும் கடை�சி விநாடியில் 
கூ�த் Xன்னால் அவடைன Xடுத்துவி� முடியும் என்ற நம்பிக்டைக இருந்Xது. ஆகஜேவ வீணாக, மூடைTக்கு 
ஜேவடைல ஷெகாடுக்கவில்டைல.

பார்த்திபனுடை�E கடிXத்டைX =தித்து ஆலாலசுந்Xரம் பண= ஷெகாடுத்Xார். பணத்டைXப் ஷெபற்றுக் 
ஷெகாண்டு பிர=நாEகம், படைழEபடி பண்�ாரக் ஜேகாலம் Xாங்கிக் ஷெகாண்டு, பார்த்திபடைனச் ஷெUன்று 
கண்டு, “ஆயிரம் XEார்! உத்Xரடைவ எதிர்பார்க்கிஜேறன்” என்று கூறினார்.

“மிக்க Uந்ஜேXாஷம். ஆனால் நீ ஷெUய்E ஜேவண்டிE காரிEத்திஜேல, ஆரம்ப ஜேவடைலXான் முடிந்திருக்கிறது. 
முக்கிE=ான காரிEத்டைX இனிச் ஷெUய்E ஜேவண்டும். அதிஜேலXான் உன் முழுச் U=த்தும் ஷெXரிE ஜேவண்டும் 
என்று பார்த்திபன் கூறினான்.

“என் Uா=ர்த்திEத்டைXப் பற்றி நீங்கள் Uந்ஜேXகிப்பதுXான் எனக்குச் Uங்க�=ாக இருக்கிறது. இருக்கட்டும், 
தூங்கிக் ஷெகாண்டிருக்கும் புலி ஜேபான்று இருக்கிஜேறன். எழுப்பிவிட்டுப் பார்த்Xால்Xாஜேன ஷெXரியும், என் 
விஷEம்? வீணாகப் பிரXாபத்டைXக் கூறுவாஜேனன். நீங்கள் எவ்விX=ான காரிEம் ஜேவண்டு=ானாலும் 
ஷெUய்Eச் ஷெUால்லுங்கள். என்னால் முடிEவில்டைல என்றால், காரித் துப்புங்கள்”என்று பிர=நாEகம் 
ஜேராஷம் ஷெகாண்� பாவடைனயிஜேல ஜேபசினார்.

பார்த்திபன் ஷெகாஞ்U ஜேநர=ட்டும் ஆழ்ந்X சிந்Xடைனயில் இருந்Xான் அவனுடை�E ஷெநற்றியிஜேல 
சுருக்கங்கள் ஜேXான்றின. Xடைலகுனிந்து அங்குமிங்கும் உலவுவதும், பிறகு ஷெவறி ஷெகாண்�வன் ஜேபால 
வானத்டைX அண்ணாந்து பார்ப்பதும், ஷெபருமூச்சு விடுவது=ாக இருந்Xான். “இந்Xப் பண்�ாத்டைX 
முழுவதும் நம்பிவிடுவது UரிEாகு=ா?” என்று சிந்Xடைன. அXனால் ஒருவிX=ான Uஞ்Uலம்.

பார்த்திபனுடை�E நிடைலடை=டைEப் பிர=நாEகம் உணர்ந்து ஷெகாண்�ார். ஷெநருக்கடிEான இந்X 
ஜேநரத்திஜேல, எவ்வTவு Uந்ஜேXகம் பிறந்Xாலும் கடை�சியில் Xன்டைனத்Xான் துடைண ஷெகாள்வான் என்பது 
ஷெXரியும் பிர=நாEகத்துக்கு. எனஜேவ பார்த்திபனி�ம் Uற்று முக்காக ந�ந்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று 
தீர்=ானித்Xார்.

பார்த்திபன் ஒரு தீர்=ானத்துக்கு வந்துவிட்�ான். என்ன ஜேநரிட்�ாலும் Uரி. இனி இந்Xப் பண்�ாரத்டைXக் 
ஷெகாண்டு Xான் காரிEத்டைX முடித்துக் ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று முடிவு ஷெUய்து ஷெகாண்டு, “Uரி! நாடைT 
இரவு பத்து=ணி சு=ாருக்குப் பண்�ாரக் கூட்�த்டைX அடைழத்துக் ஷெகாண்டு, இஜேX இ�ம் வந்து ஜேUர். ஒஜேர
கும்பலாகக் ஷெகாண்� வராஜேX. பத்து இருபது ஜேபர் ஷெகாண்� சிறு சிறு பிரிவுகTாக வந்து ஜேUரட்டும். ஜேபா,
உ�ஜேன அந்X ஏற்பாட்டை� முடித்துக் ஷெகாண்டு வந்து ஜேUர், Xா=திEாஜேX” என்று கூறினான்.

பிர=நாEகம், “இரவு பத்து=ணிக்கு அவர்கடைT அடைழத்து வந்துவிடுகிஜேறன். ஆனால், Uாப்பாடு ஏற்பாடு
ஒன்றும் ஷெUய்Eக் காஜேணாஜே=! அந்Xப் பEல்கள் பசிஜேEா பசி என்று கூச்Uலி� ஆரம்பித்Xால் பர=சிவன் 
கூ�ப் பEப்ப� ஜேவண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஷெUய்கிற ஏற்பாடு எனக்குக் ஷெகாஞ்Uமும் பிடிக்கவில்டைல. 
ஆயிரம் பண்�ாரங்கடைT அடைழத்து வருவஷெXன்றால் அXற்கு முன்ஏற்பா�ாக இங்ஜேக எத்Xடைன மூட்டை�
அரிசி இருக்க ஜேவண்டும்? காய்கறி ஒரு பக்கத்திஜேல குவிEலாக இருக்க ஜேவண்டும். பருப்பும் பலகாரச் 
Uா=ானும் இருக்க ஜேவண்�ா=ா? கட்டை� காஜேணாம், மூட்டை� காஜேணாம். இந்X நிடைலயிஜேல, அதுகடைT 
அடைழத்துக் ஷெகாண்டு வந்Xால், Eார் அதுகளு�ன் =ல்லி� முடியும்?” என்று ஜேகாபங் ஷெகாண்� 
பாவடைனயிஜேல ஜேகட்�ார்.

பார்த்திபன் சிரித்துக் ஷெகாண்ஜே�, “பாழாய்ஜேபானவஜேன, ஜேUாஜேறாஜேUாறு என்று அடைலEாஜேX. அXற்கு 
ஜேவற ஏற்பாடு ஷெUய்து விட்ஜே�ன். கவடைலப்ப�ாஜேX. அஜேXா, காட்டுக்குள்ஜேT இருக்கும் ஜேகாயில் 
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இருக்கிறஜேX. பார்த்XாEல்லவா! அதுXான் Uடை=Eல் இ�ம். ஜேகாயிலிஜேல இருக்கும் ஜேXவஜேன 
Xவசிப்பிள்டைT. என் Xஜேபா பலஜே=, அரிசி இன்றிச் ஜேUாறு. பருப்பின்றிக் குழம்பு ஷெகாண்டு வந்து 
ஜேUர்க்கும், பஞ்டைUப் பEஜேல, என்டைனப் பார்த்Xாஜேல உனக்குத் ஷெXரிEவில்டைலEா? நான் பஞ்ஜேUந்திரிEச் 
ஷெUட்டை�கடைTயும் அ�க்கிப் பிர=டைனஜேE பணி ஷெUய்பவனாகக் ஷெகாண்� பார்த்திபன் என்பது; மூ�ா 
நாடைT இரவு வந்து ஜேUர். ந�க்க ஜேவண்டிEடைX நான் கவனித்துக் ஷெகாள்ஜேவன். ஜேபா” என்று 
உத்Xரவிட்�ான்.

உள்ஜேT ஷெபாங்கிE சிரிப்டைப அ�க்கிக் ஷெகாண்டு பிர=நாEகம், பார்த்திபனுடை�E Xஜேபா பலத்டைXத் 
ஷெXரிந்து XாUனாகிவி�ட்து ஜேபால நடித்துவிட்டு, “ஷெXரிEாத் Xனத்Xால் ஏஜேXஜேXா ஜேபசிவிட்ஜே�ன். 
ஷெXய்வத்டைXஜேE ஏவலனாகக் ஷெகாண்டுள்T திவ்E புருஷராகிE நீங்கள் என்டைன =ன்னிக்க ஜேவண்டும்” 
என்று பEபக்தியு�ன் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்டு பாXத்டைXப் பணிந்துவிட்டுச் ஷெUன்றார்.

குறிப்பிட்�படி, =று இரவு பண்�ாரக் கூட்�ம் வந்து ஜேUர்ந்து விட்�து. வந்Xவர்களுக்குச் ஜேUாற்று 
வாUடைனஜேE கிடை�க்காXXால், ஒரு பரபரப்பு உண்�ாயிற்று. பார்த்திபன், “ஆயிரத்ஷெXாரு அன்பர்கஜேT, 
அடைர விநாடி ஜேவறு எடைXப் பற்றியும் =னத்திஜேல நிடைனக்கா=ல் அ=லடைனத் திEானம் ஷெUய்யுங்கள்” 
என்று உபஜேXU உத்Xரவு பிறப்பித்Xான். பிர=நாEகன் ஆச்UரிEங்கூ� அடை�ந்Xார். ‘இந்Xக் கள்Tன் 
எவ்வTவு ஜேநர்த்திEாக நடிக்கிறான்? பா=ரர் அவனி�ம் =Eங்கிEதிஜேல என்ன ஆச்UரிEம் இருக்க 
முடியும்?” என்று எண்ணிக் ஷெகாண்டு.

திEானம் முடிந்X பிறகு பார்த்திபன் மீண்டும் ஜேபUலானான் “பக்Xர்கஜேT, உங்களிஜேல, நூற்றிஜேல 
ஒருவராவது, உண்டை=டைEத் ஜேXடிக் கண்டுபிடிக்க ஜேவண்டு=ம் என்று உத்X==ான ஜேநாக்கத் ஜேXாடு, 
இந்Xத் Xவக்ஜேகாலம் ஷெகாண்டிருப்பீர்கள். ஷெபரும் பாலானவர்கள், கப� ஜேவ�Xாரிகள் என்பது எனக்குத் 
ஷெXரியும். அXனால் அXற்காக நான் உங்கடைTக் ஜேகாபித்துக் ஷெகாள்T வில்டைல. எக்காரணம் ஷெகாண்டு 
நீங்கள் காவி அணிந்திருந்Xாலும் UரிஜேE. காவி அணிந்Xவர்கடைTக் க�வுள் Uன்னிXானத்துக்கு அடைழத்துச்
ஷெUல்லும் Xத்துவம் என்னுடை�Eது. கப�ம் நிடைறந்Xவர்கடைTக் க�வுள் ஏற்றுக் ஷெகாள்T =ாட்�ாஜேர 
என்று ஜேEாசிக்க ஜேவண்�ாம். என்னுடை�E Xஜேபாபலத்Xால், உங்களுடை�E கப�த்டைXக் கருக்கித் 
தூTாக்கிக் காற்ஜேறாடு காற்றாகும்படி ஷெUய்து விடுகிஜேறன். பEப்ப�ாதீர்கள்.

பார்த்திபன் ஆஜேவUம் ஷெகாண்�வன் ஜேபாலப் ஜேபசினான். பண்�ாராக் கூட்�த்தி�ம் ஜேபசி, =னடைX 
=Eக்கி அவர்கடைTத் Xன் இச்டைUப்படி ந�க்கச் ஷெUய்E ஜேவண்டும் என்ற ஜேநாக்கத்ஜேXாடு இந்X 
நா�கத்டைXப் பார்த்திபன் ந�த்துகிறான் என்பது பிர=நாEகத்துக்கு விTங்கிற்று. அந்X ஆயிரவர் 
உண்டை=யிஜேலஜேE பண்�ாரங்கTாக இருந்திருப்பின், அடிபணிவர், அரகரா கூறுவர். இப்படிப்பட்� 
சிறந்X Xடைலவர் ஷெவகு சீக்கிரத்திஜேல ஒரு =�ம் கட்டிவிடுவார். அந்X =�த்திஜேல Xங்களுக்ஷெகல்லாம் 
இ�ம் கிடை�த்துவிடும் என்று எண்ணிச் Uந்ஜேXாஷித்திருப்பது. வந்Xவர்கஜேTா, ஜேக.டி.கள் 
பண்�ாரங்கTாக உலவுவடைXயும், கள்Tர்கள் காவி உடை�யிஜேல இருப்படைXயுங் கண்டு பண்�ாரக் 
கூட்�த்தின் புரட்டுகடைT அ�க்கிப் பழக்கப்பட்� ஜேபாலீUார். எனஜேவ அவர்களுக்குப் பார்த்திபனுடை�E 
ஆஜேவUச் ஷெUாற் ஷெபாழிவு ஜேகட்கக் ஷெகாஞ்Uம் ஆத்திரம் உண்�ாயிற்று. ஆனால் கமிஷனரின் உத்Xரவு 
கடுடை=Eானது. பண்�ாரக் ஜேகாலத்தில் இருக்கும் பிர=நாEகம், எடைX எந்X ஜேநரத்தில் எப்படிச் ஷெUய்Eச் 
ஷெUால்கிறாஜேரா அதுஜேபால் ஷெUய்E ஜேவண்டும்; அவUரப்பட்டு நீங்கTாக எதுவும் ஷெUய்துவி�க் கூ�ாது 
என்று கமிஷனர் உத்Xர விட்டிருந்Xார். ஆடைகயினால் அவர்கள் ஆத்திரத்டைX அ�க்கிக் ஷெகாண்டிருந்Xனர். 
“ஆண்டிப் பEல்கள் ந=து ஜேபச்சினால் =Eக்கம் ஷெகாண்�வர்கTாகி விட்�னர்” என்று எண்ணிக் 
ஷெகாண்டு பார்த்திபன் ஜே=லும் ஜேபUலானான்.

“ஆண்டிகஜேT! உங்கடைT நான் இன்று அடைழத்Xது விருந்Xளிக்க, விருந்து காஜேணாம். ஏஜேXா வீண்ஜேபச்சு 
ந�க்கிறஜேX என்று நீங்கள் விEாகூலப்படுகிறீர்கள்! கவடைல ஜேவண்�ாம் இன்று =ட்டு=ல்ல. இனி 
என்ஜேனாடு எவ்வTவு காலம் இருந்Xாலும் உங்களுக்கு விருந்து உண்டு. விடைTEாட்டு அல்ல! 
உங்களுக்கு என்னுடை�E Xஜேபாவனத்திஜேல, அருடை=Eான விருந்Xளிக்கிஜேறன். அந்Xத் Xஜேபாவனம் 
எங்ஜேக இருக்கிறது என்று என்டைனக் ஜேகட்கிறீர்கTா? நீங்கள் அந்X வனத்டைXக் காணத்Xான் ஜேபாகிறீர்கள்! 
வழி ஷெXரிEக் காஜேணாஜே= என்று வாடுகிறீர்கTா? பாபம்! நான் காட்டுகிஜேறன் வழி, வாருங்கள்” என்று 
கூறிக் ஷெகாண்டு அவர்கடைT ஆரண்Eத்திஜேல இருந்X ஆலEத்துக்கு அடைழத்துச் ஷெUன்று, முன்பக்கத்திஜேல 
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இருந்X பிர=ாண்�=ான நந்திEருஜேக அவர்கடைT இருக்கச் ஷெUய்து, “இங்ஜேக Xங்கி இடைறவடைனத் 
ஷெXாழுXபடி இருங்கள். நான் உள்ஜேT ஷெUன்று ஜேXவனி�ம் முடைறயிடுஜேவன். அவர் உள்Tம் கனிந்து, 
வழிவிடு=ாறு நந்திக்கு உத்Xரவிடுவார். நந்தி விலகி நின்று நாம் ஜேபாய்ச் ஜேUர ஜேவண்டிE 
Xஜேபாவனத்திற்கான வழி ஷெXரிEச் ஷெUய்யும்.”

ஆண்டிக் ஜேகாலத்திஜேல இருந்X ஜேபாலீUாருக்கு, “இவன் Eாஜேரா ஷெXரிEவில்டைல. புரட்டுக்காரன் என்று 
நாம் நிடைனத்ஜேXாம். இவன் ஜேபசுவடைXப் பார்த்Xால், இவன் புரட்�னல்ல. Eாஜேரா ஒரு டைபத்திEக்காரன் 
என்று ஜேXான்றுகிறது. Xஜேபாவன=ாம். அXற்கு நந்தி வழிகாட்டு=ாம். சுத்Xப் டைபத்திEக்காரப் பEல்! 
இவடைனப் பிடிக்கவா கமிஷனரும், பிரபல பிர=நாEகமும் ஆயிரம் ஜேபர்கடைT அடைழத்துக் ஷெகாண்டு 
வரஜேவண்டும்? காடைXத் திருகிக் கன்னத்தில் ஒரு அடைற ஷெகாடுத்Xால் பEல் சுருண்டு விழுவான் கீஜேழ. 
இவனுக்காக இவ்வTவு ஜேபரின் ஜேவடைல வீணாவXா?” என்று நிடைனத்Xனர். பண்�ார ஜேவ� 
=ணிந்திருந்X பிர=நாEகஜே=, பணிவு�ன் பார்த்திபனி�ம் ஷெUன்று, “ஜேXவன் அருள் ஷெபற்ற குருநாXா, 
நந்தி விலகி வழிவிடும் என்று Xாங்கள் கூறிE ஷெ=ாழிடைE இந்X ஆண்டிகள் நம்பவில்டைல. நீங்கள் 
விடைTEாடுகிறீர்கள் என்று நிடைனக் கிறார்கள். ஆனால், நான் அறிஜேவன், Xங்கள் Xஜேபாபலத்டைX” என்று 
கூறினார்.

பார்த்திபன், நந்திக்கருஜேக கூட்�த்டைX இருக்கச் ஷெUால்லி விட்டு, ஜேகாயிலுக்குள்ஜேT, மூலஸ்Xானம் 
ஷெUன்றான், ஜேXவடைனத் ஷெXாழ. ஜேபாகுமுன், அடைனவரும் அரகர, சிவசிவ என்று பஜித்துக் ஷெகாண்ஜே� 
இருக்க ஜேவண்டும் என்று கட்�டைT யிட்�ான். ஆண்டிகளின் அரகர சிவசிவ Uத்Xம் அரடைனயும் 
ஷெUவி�னாக்கிவிடும் ஜேபாலிருந்Xது. உள்ஜேT ஓடினான் பார்த்திபன். ஐந்து நிமி�ங்கTாயின. அரகர 
சிவசிவா என்று பஜிXத்படி அடைனவரும் நந்திடைEஜேE உற்றுப் பார்த்துக் ஷெகாண்டிருந்Xனர். அடுத்X 
நிமிஷத்திஜேல ஆச்UரிE Uம்பவம் நடை�ஷெபற்றது. பார்த்திபன் கூறிEபடிஜேE நந்தி விலகிற்று.

நந்தி விலகக் கண்�தும், ஆண்டி ஜேவ�ம் பூண்டிருந்X ஜேபாலீUார் ஷெகாஞ்Uம் ஆச்UரிE=டை�ந்Xனர். ‘இந்Xக்
கள்Tன் Uா=ானிEனல்ல. ஷெபரிE 0ாலவித்டைXக்காரன். இவன் =னிXடைன மிருக=ாக்குவான்! மிருகத்டைX 
=னிXனாக்குவான்! இவடைனப் பிடிக்க இவ்வTவு ஆட்கள் ஜேXடைவப்படும் என்று துப்பறியும் 
பிர=நாEகம் எண்ணிEதிஜேல Xவறு இல்டைல. இந்Xப் பாவி நம்டை= என்ஷெனன்ன ஷெUய்வாஜேனா?” என்று 
பEந்Xனர்.

நந்தி விலகிEதும் பண்�ாரக் ஜேகாலத்தில் இருந்X பிர=நாEகம் பEப்ப�வில்டைல. ஆனால், மிக்க 
ஆவஜேலாடு, நந்தி விலகிE இ�த்திஜேல ஷெXரிந்X சுரங்க வாயிடைலக் கூர்ந்து கவனித்Xார். உள்ஜேT ஒஜேர 
இருள். ஜேகாயிலின் உள்ஜேT ஓஜே�ாடிச் ஷெUன்றார். பார்த்திபன் விக்கிரகத்தின் கால்கடைTப் பிடித்துக் 
ஷெகாண்டிருப்படைXக் கண்டு, அடிEற்ற ஷெநடும் படைனஜேபால் அவன் முன் வீழ்ந்து கும்பிட்டு,“அற்புX 
புருஷஜேர! ஆண்�வனின் அருடை=த் தூXஜேர! இது கலிகாலம். இக்காலத்திஜேல க�வுள் ஏது, இருள் ஏது 
என்று கU�ர்கள் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் கண்�ால் ஷெXரியும், உ=து =கத்துவம், நான் முXலிஜேல, 
என்டைனப் ஜேபால ஒரு ஜேUாற்றுச் UாமிEார் என்ஜேற Xங்கடைT நிடைனத்ஜேXன் இப்ஜேபாது நந்தி விலகி�க் 
கண்ஜே�ன். என் Xவடைற உணர்ந்ஜேXன். அபUாரம் ஷெUய்X என்டைனப் ஷெபாறுத்XருT ஜேவண்டுகிஜேறன். உ=து 
ஷெபான்னடி ஜேபாற்றிஜேனன்” என்று கூறினார். கூறிவிட்டு அ விக்கிரகத்தின் XாடைT வணங்கும் 
பாவடைனEாகத் ஷெXா� முEல்டைகயில் பார்த்திபன், அவடைர ஆசீர்வதிப்பவன் ஜேபாலத் XடைலடைEத் X�வி 
தூக்கி நிறுத்தி, விக்கிரகத்தின் பாXங்கடைT அவர் ஷெXா� ஒட்�ா=ல் Xடுத்துவிட்�ான். இந்Xச் 
சூட்சு=த்டைXத் துப்பறிபவர் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ார், என்றாலும் அடைX ஷெவளிக்குக் காட்�ா=ல், 
பார்த்திபனுடை�E =கிடை=டைEக் கண்டு பரவU=ானXாகஜேவ பாUாங்கு ஷெUய்Xார்.

“Uரி, என்னுடை�E சீ�ர்களு�ன் இனிப் பூஜேலாக டைகலாEம் என்ற புனிXபுரிக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும். 
இங்ஜேக கிடை�க்கும் படைழE கந்டைXகடைT எண்ஷெணயில் ஜேXாய்த்துத் தீவர்த்திEாக்கிக் ஷெகாள், 
சுரங்கஷெ=ான்று ஷெXரியும், நந்தி விலகிE இ�த்திஜேல, அச்சுரங்கத்தினுள்ஜேT ஜேபானால், Uாஜேலாக Uாமீப 
Uாரூகப பல ø ப் Xரக்கூடிE, பூஜேலாக டைகலாEம் ஜேபாய்ச் ஜேUரலாம். அங்குச் ஷெUன்ற பிறகு, என்னுடை�E 
=ற்ற அற்புXங்கடைTக் காட்டுகிஜேறன்” என்று பார்த்திபன் கூறி�, பண்�ாரங்களுக்கு ஆண்டி ஜேவ�த் 
துப்பறிஜேவான், குருவின் கட்�டைTடைEக் கூறினான். சிலர், தீவர்த்திகள் பிடித்துக் ஷெகாண்�னர். 
ஒவ்ஷெவாருவராக, உள்ஜேT இறங்கினர். எல்ஜேலாரும் இறங்கிக் ஷெகாஞ்U தூரம் ஷெUன்ற வாயிலில், நந்தி 

91



படைழEபடி வந்து நின்றுவிட்�து.

தீவர்த்திகளின் ஒளியினால், சுரங்கம் ஒருவாறு ஷெXரிந்Xது. சிவ நா= ப0டைனயு�ன் ஊர்வலம் ஜேபால 
ஓராயிரம் ஆண்டிகளும் ஷெUன்றனர். வடைTந்தும், சில இ�ங்களிஜேல அகன்றும், ஜேவறு சில இ�ங்களிஜேல 
குழிகள் நிரம்பியும் =ற்றும் சில இ�ங்களிஜேல Uற்றுச் ஷெUங்குத்Xாயும் இருந்Xது, சுரங்க வழி. எவஜேனா 
ஒரு சிற்றரUன் காலத்திஜேலா, அல்லது கா�ட்ரUன் காலத்திஜேல அச்சுரங்கம் அடை=க்கப்பட்டிருக்க 
ஜேவண்டும்; இடைX எப்படிஜேEா பார்த்திபன் ஷெXரிந்து, Xன்னுடை�E காரிEத்துக்குப் பEன்படுத்திக் 
ஷெகாண்�ான் என்படைXப் பிர=நாEகம் யூகித்துக் ஷெகாண்�ான்.

ஆண்டி ஜேவ�ப் ஜேபாலீUாருக்குக் கிலியும் டைXரிEமும் =ாறி =ாறி வந்Xன. என்ன ஆகுஜே=ா, Eாது 
ஜேநருஜே=ா என்ற கிலி! என்ன ஆவது? நாம் ஆயிரம் ஜேபர் இருக்கிஜேறாஜே=, இவன் என்ன ஷெUய்E முடியும்? 
பிர=நாEகம் ஆழம் ஷெXரிEா=லா காடைல நுடைழப்பார்! அவனுடை�E =ாEா0ாலங்கஷெTல்லாம் 
பிர=நாEகத்தி�=ா பலிக்கும் என்ற நம்பிக்டைக. 

சுரங்க வழிEாக ஷெநடுந்தூரம் ஷெUன்றதும், ஷெகாஞ்U தூரத்தி லிருந்து ஏஜேXா Uத்Xம், இரும்பு அடிப்பது 
ஜேபால, உரத்X குரலில் Eாஜேரா ஜேபசுவது ஜேபாலக் ஜேகட்�து. ஜே=லும் ஷெகாஞ்Uம் ஷெXாடைலவு ஷெUன்றதும், தீ 
நாற்றம்! ஜேபாலீUாருக்கு நரகஜேலாக நிடைனவு வரலாயிற்று. இந்Xப் பாவி, ஏXாவஷெXாரு பEங்கர=ான 
நரகஜேலாகத்டைXத் XEாரித்து டைவத்திருக்கிறாஜேனா? பிர=நாEகம், பண்�ாரக் ஜேகாலத்திஜேல இருந்Xாலும், 
நாமும் ஆண்டிகTல்ல என்படைXயும் அறிந்துக் ஷெகாண்டு, எல்ஜேலாடைரயும் ஏக காலத்திஜேல அழித்துவி� 
இந்Xப் பEங்கர=ான பாடைXயிஜேல புக டைவத்Xாஜேனா? சுரங்கத்திஜேல சுடுநாற்ற=டிக்கிறது. விXவிX=ான 
Uத்Xம் ஜேகட்கிறது. என்ன காரணஜே=ா ஷெXரிEவில்டைல. ஷெநருப்புக் குழிகளிஜேல Xள்ளி விடுவாஜேனா? 
நீர்நாய்கடைT ஏவிக் கடிக்கச் ஷெUய்வாஜேனா? என்ஷெனன்ன இம்டைUகள் ந�க்குஜே=ா? ஷெXரிE வில்டைல. 
முடிச்Uவிழ்ப்பவடைனயும், கள்Tச் Uாவிக் காரடைனயும் கன்னத்திஜேல இரண்டு அடைற ஷெகாடுத்து அ�க்கி 
விடுவது ந=து வழக்கம். கன்னம் டைவக்கிற கள்Tடைன, முதுகுத்ஜேXால் உரிE அடி ஷெகாடுத்து 
அ�க்கிவிட்டிருக்கிஜேறாம். ஊர்ப் ஜேபாக்கிரிகளின் முட்டிகடைTத் Xட்டி அவர்கடைT மூடைலயில் உட்கார 
டைவத்து விடுவது ந=க்குத் ஷெXரியும். இவன் அப்படிப்பட்�வனாக இல்டைலஜேE என்று பEந்Xனர்.

இவ்வண்ணம் பEத்ஜேXாடு ந�ந்து ஷெUன்றவர்கடைT ஜே=லும் கிளி ஷெகாள்Tச் ஷெUய்வதுஜேபால, ஒரு 
Uம்பவம் ஜேநரிட்�து. பலவிX=ான Uத்Xங்கள் ÷ட்டுக் ஷெகாண்டிருந்Xன. திடீஷெரன்று நின்று விட்�ன. ஒஜேர 
அடை=தி, அந்X அடை=திடைEக் கண்டு ஆச்UரிE=டை�ந்து ஆண்டிக் கூட்�ம் அச்Uங் ஷெகாள்ளும் படி, சுரங்க 
வழியிஜேல, திடீர் திடீர் என்று பல உருவங்கள் ஜேXான்றலாயின. ஒவ்ஷெவாரு உருவத்தின் டைகயிலும் 
ஈட்டியும் ஜேவலும் மின்னிக் ஷெகாண்டிருந்Xன. பாடைXயின் அடியிஜேல படுத்துக் ஷெகாண்டிருந்X உருவங்கள் 
காலடிச் Uத்Xம் ஜேகட்�தும், மின்Uார ஜேவகத்தில், எழுந்து நின்ற காட்சி, டைXரிEUாலிடைEக், கூ�க் 
ஜேகாடைழEாக்க கூடிEXாக இருந்Xது. பாடைXடைE அந்X உருவங்கள் அடை�த்துக் ஷெகாண்டு வரக்கூ�ாது. 
அனு=தி இல்டைல என்று கூறுவதுஜேபால் இருந்XXது, அக்காட்சி உருவங்கள் வாய் திறந்து ஏதும் 
ஜேபUவில்டைல. இதுகண்� ஆண்டிக்கூட்�ம் அலறிற்று.

பார்த்திபன் ஷெபருங்குரலிஜேல சிரித்துவிட்டு, அக்கூட்�த் துக்கு முன்னால் ஷெUன்றான். ஊர்வலத்திற்குத் 
Xடைலடை= Xாங்கி ந�த்திச் ஷெUல்பவன் ஜேபால நின்று ஷெகாண்டு, “பEப்ப�ாதீர்கள். இடைவ பதுடை=கள்!! 
பாவிகடைT =ட்டுஜே= இடைவ பாடைXயிஜேல வழி =றிக்கும்!!” என்று கூறிவிட்டு ஒரு சிறு குழஷெலடுத்து 
ஊதினான். அந்Xச் Uத்Xம் ஜேகட்�தும், எவ்வTவு ஜேவக=ாகப் பதுடை=கள் ஜேXான்றினஜேவா, அஜேX 
ஜேவகத்திஜேல =டைறந்Xன. பாடைX படைழEபடி காணப்பட்�து. பதுடை=கள் =டைறந்தும், பண்�ாரக் 
கூட்�த்துக்குப் பEம் =டைறEவில்டைல. அச்Uத்ஜேXாடு Xான் ந�க்கலாயினர். ந�க்கும் ஜேபாதுXான் 
ஷெXரிந்Xது. எந்Xப் பதுடை=கள் திடீஷெரன எழுந்து நின்று =டைறந்Xனஜேவா, அஜேX பதுடை=கஜேT பாடைXயிஜேல 
பத்துக் கி�ந்Xன. படிக்கட்டுகள் ஜேபால! அடைவகளின் மீது கால் டைவத்து ந�க்கும்ஜேபாது திடீஷெரன 
மீண்டும் அடைவ எழுந்து நின்றால் Xங்கள் கதிEாXாகும் என்படைX நிடைனக்கும்ஜேபாது, ஊர்வலக்காரரின் 
உள்Tம் குலுங்கிற்று, பEத்Xால்.

பார்த்திபன் டைகஜேXர்ந்X கப�ன் என்பது ஷெXரிந்Xது. 0ாக்கிர டைXEாகஜேவ ந�ந்துவந்X பிர=நாEகம், 
பதுடை=க் காட்சிடைEக் கண்� பிறகு பார்த்திபன், Uகல Xந்திரங்கடைTயும், ஷெXரிந்து ந�ந்திருக்கிறான். 
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பல=ான முன்ஜேனற்பாடுகஜேTாடு திட்�த்டைX டைவத்திருக்கிறான். ஆகஜேவ ஜே=லும் 0ாக்கிரடைXEாக 
இவன் விஷEத்தில் ந�ந்து ஷெகாள்T ஜேவண்டும். Xவிர ஆயிரம் ஜேபரிருக்க அச்Uம் ஏன் என்று 
அUட்டை�Eாக இருக்கக் கூ�ாது. நாம் சிறிXTவு Xவறினால் பார்த்திபன் Xப்பித்துக் ஷெகாள்வது 
=ட்டு=ல்ல். UதிEாஜேலாUன =ர்=ம் கண்டுபிடிக்க முடிEாது Xாகிவிடு= என்பது =ட்டு=ல்ல. ஆயிரம் 
ஜேபாலீஸ் வீரர்கள் அநிEாE=ாகச் Uாக ஜேநரிடும் என்படைX உணர்ந்Xார்.

பாடைXயிஜேல கிTம்பிE காலடிச் Uத்Xத்டைXக் ஜேகட்டு சுரங்கத்திஜேல இருப்பவன் கு=ாஜேரா, ஜேவறு Eாஜேரா, 
ஏஜேXா ஓர் விடைUடைEத் திருக, அந்X விடைUயினால் இEங்கும்படி அடை=க்கப் பட்� பதுடை=கள் 
பாடைXயிஜேல அதுவடைர படிக்கற்கTாக இருந்Xடைவகள் எழுந்து நின்றன. இதுXான் சூட்சு=ஜே=ஷெEாழிE, 
=ந்திர Uக்தியுமில்டைல. =கத்துவமும் இல்டைல என்பது பிர= நாEகத்துக்குத் ஷெXரிந்Xது. என்றாலும் 
எப்படிப்பட்� Xந்திரக்காரனுடை�E மூடைT ஜேபாட்டியி� ஜேவண்டியிருக்கிறது என்படைXயும் இச்Uம்பவம் 
உணர்த்திற்று. முன்பிருந்XடைXவி�, அதிக 0ாக்கிரடைXயுள்Tவரானார் பிர=நாEகம்.

ஒரு ஷெபரிE கXவு Xானாகத் திறந்Xது. உள்ஜேT ஊர்வலம் நுடைழந்Xது. சில நூறுஜேபர் அங்கு பலவிX=ான 
ஜேவடைலகடைTச் ஷெUய்து ஷெகாண்டிருந்Xனர். ஒருபுறத்திஜேல பட்�டைர, =ற்ஜேறார் புறத்திஜேல உடைலக்கூ�ம்! 
ஜேவஜேறார் இ�த்திஜேல =ரச்Uா=ான்கள். இன்னுஜே=ார் பக்கத்திஜேல விXவிX=ான ஆயுXக் குவிEல்கள்! ஒரு 
ஷெXாழிற்UாடைலடைEக் கண்�னர். நந்திஜேXவன் காட்டிE சுரங்கத்துள், ஆச்UரிE=டை�ந்Xனர். ஆயிரம் 
ஆட்களும், உள்ஜேT வந்து ஜேUர்ந்து பிறகு, கXவு Xானாகஜேவ மூடிக் ஷெகாண்�து.

“பூஜேலாக டைகலாEம் இதுXான். நான் சிருஷ்டித்X பூஜேலாக டைகலாEம்” என்று கூவினான் பார்த்திபன், 
ஷெபருங்குரலிஜேல. “இந்Xக் டைகலாEத்திஜேல =ான் இல்டைல. ஆனால் =ழு இருக்கிறது. முப்புறமும் 
=ட்டு=ல்ல, எதிர்ப்புறமும் எரிக்கவல்ல, சிவனார் கூட்�ம் இங்குண்டு. இனி நீங்கள் அந்Xச் சிவனார் 
கூட்�த்Xவராகி விட்டீர்கள்” என்று கூறினான்.

“எங்ஜேக கு=ார்?” என்று ஜேகட்�ான், ஜேவடைல ஷெUய்துக் ஷெகாண்டிருந்X ஒருவடைன ஜேநாக்கி, அவன் 
ஓடினான் கு=ாடைர அடைழத்துவர. ஆயிரம் ஆட்கடைTயும் சிறுசிறு பிரிவுகTாக்கி, அ=ரச் ஷெUய்Xான். 
பிர=நாEகம் பார்த்திபன் பக்கத்திஜேல, டைககட்டு வாய் ஷெபாத்தி நின்றிருந்Xார். பார்த்திபன், 
சுறுசுறுப்பு�ன், இங்கு=ங்கும் ஜேவடைல ஷெUய்பவர்களி�ம் ஜேபசுவதும், உத்Xரவுகள் பிறப்பிப்பது=ாக 
இருந்Xான். சில நிமிஷங்களிஜேல இராணுவ உடை�யிஜேல ஒரு வாலிபன் வந்து நின்றான், பார்த்திபன் 
எதிரில், ஆண்�வன் எதிரிஜேல பக்Xன் நிற்பது ஜேபாலிருந்Xது, வாலிபன் பார்த்திபனி�ம் நின்ற Xன்டை=.

“கு=ார்” என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� அந்X வாலிபடைனத் Xழுவிக் ஷெகாண்�ான் பார்த்திபன். கு=ாரின் 
கண்களிஜேல நீர் Xளும்பிற்று.

“இவ்வTவு காலம்... இந்X இருட்டு உலகில்...” என்று விம்மினான்.

“வீரக் ஜேகாட்�த்திஜேல நின்று விம்முபவன் ஜேகாடைழ! கு=ார்! நான் உன்டைன அடிக்கடி வந்து பார்க்க 
முடிEவில்டைல. ஷெவளிஜேE உள்T ஷெவறி உலகிஜேல ஜேவடைல அதிக=ாக இருந்Xது. இருந்Xாலும் என் 
அம்புகள்...” என்றான்.

“ஆம். அம்புகள் கிடை�த்Xன. அடைவகளிஜேல கண்�படிஜேE இங்கு காரிEத்டைX என்னால் கூடு=ான 
வடைரயிஜேல ஷெUய்து டைவத்திருக்கிஜேறன்” என்று கு=ார் கூறி�, பார்த்திபன் அவன் முதுடைகத் Xட்டிக் 
ஷெகாடுத்து, “உணர்ச்சிஜேE உருவாக வந்Xவனல்லவா நீ. உன் இலட்சிE உலகு, ஜேXான்றப் ஜேபாகிறது. நீ 
பட்�பாடு வீணாகாது. என் திட்�மும் பாழாகாது. முட்�ாள்கள் சிலர் என்டைன முறிEடிக்க முEன்றனர். 
ஷெXரியு=ா உனக்கு? சிடைறயிஜேல கூ�த் Xள்ளினர். உனக்குத்Xான் ஷெவளி உலகத் ஷெXா�ர்ஜேப இல்டைலஜேE. 
உனக்ஷெகப்படித் ஷெXரியும்...?” என்று கூறிவிட்டு, ஆயிரம் ஜேபடைரக் காட்டி, “இவர்களுக்கு உணவும் 
உடை�யும் அளிக்க ஏற்பாடு ஷெUய்!” என்று உத்Xரவு பிறப்பித்Xான்.
“உணவுக்குக் குடைறவில்டைல. நீங்கள் ஜேபான =ாXம் ஜேகாயிலிஜேல குவித்X மூட்டை�கள், இன்ன ஓர் 
ஆயிரம் ஜேபருக்கும் உணவாகும்” என்று களிப்பு�ன் கூறினான். கு=ார்.
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“ஒரு ஷெபரிE பாUடைறஅ ஜேபார்க்கழக=ல்லவா. இங்ஜேக நிறுவியிருக்கிறார்கள்!” என்று பிர=நாEகம் 
ஆச்UரிEப்பட்�ார். பார்த்திபன் கு=ாடைர ஜேநாக்கி, “Uரி ஜேபாய் அவடைர அடைழத்து வா, இந்X வீரர்கடைTக் 
காணட்டும்” என்று கூறினான். கு=ார் விடைரந்து ஷெUன்றான்.

அவன் திரும்புவXற்குள் பார்த்திபன், பிர=நாEகத்டைX ஜேநாக்கி, “ஆண்டி! என் டைகலாEத்துக்குள் 
பிரஜேவசித்து விட்�ாய். இனி உண்டை=டைE உடைரக்கலாம் என்று எண்ணுகிஜேறன். இங்ஜேக நீங்கள் 
காண்பது, UாXாரண=ான Uந்நிEாசி =�=ல்ல. இது வீரர்கள் ஜேகாயில், ஜேபார்Xான் இங்கு பூடை0! 
துப்பாக்கியும் ஷெவடிகுண்டும் இங்கு ஜேXவனுக்கு டைநஜேவத்திEச் Uா=ான்கள். இந்Xக் ஜேகாயிலின் 
நிர்=ாணகர்த்Xா, மூல புருஷடைன இனித்Xரிசிக்கப் ஜேபாகிறீர்கள். நான் இXற்கு உற்Uவ மூர்த்தி, கு=ார் 
இக்ஜேகாயிலின் பிரX= பூUாரி. நீங்கள் இனி இக்ஜேகாயிலுக்குத் திருப்பணி ஷெUய்து ஷெகாண்டிருக்க 
ஜேவண்டும். இது என் உபஜேXUம். உபஜேXUம் இங்கு, உத்Xரவாக இருக்கும்” என்று கூறிச் சிரித்Xான்.

பEத்Xால் பாதி உயிர் ஜேபாய்விட்�து. ஆண்டிக் ஜேகாலங் ஷெகாண்டிருந்X ஜேபாலீUாருக்கு. 
பிர=நாEகத்Xாலும் XடைலடைE அடைUக்க முடிந்XஜேX Xவிரப் ஜேபU முடிEவில்டைல. அச்Uத்டைXவி� 
அவருக்கு ஆச்UரிEம் அதிக=ாக இருந்Xது. அது நாடைவ அ�க்கி விட்�து.

கு=ாரும் =ற்ஷெறாருவனும் - ஷெகாஞ்Uங் குள்T=ாக ஒருவன் - வந்து ஜேUர்ந்Xனர். அவடைனக் கண்�தும் 
பார்த்திபன் Uற்று =ரிEாடைXEாக ந�க்கலானான்.

வந்Xவடைனக் கண்�தும் பிர=நாEகத்துக்கு அவருடை�E வாழ்க்டைகயிஜேல என்றுஜே= ஏற்பட்டிராX 
ஆச்UரிEம் உண்�ாயிற்று.

வந்Xவன் ஒரு 0ப்பானிEன்!

எவ்வTஜேவா ஆச்UரிEகர=ான Uம்பவங்கடைTக் கண்டு, பழக்கப்பட்டிருந்X பிர=நாEகம் பிரமித்துப் 
ஜேபானார். பார்த்திபன் ஒரு ஷெகாள்டைTக் கூட்�த்டைXத் XEாரித்திருக்கிறான். கள்T ஜேநாட்டுகள் 
ஷெவளியிடுகிறான். கா=க்கூத்துக் கழகம் டைவத்திருக்கிறான் என்ஷெறல்லாம் ஜேகள்விப்பட்டிருந்Xால், அவர் 
அதிUEப்ப�=ாட்�ார். சுரங்கத்திஜேல சுறுசுறுப்பு�ம் ஆயுXங்கள் ஷெUய்து குவிக்கப்படுவது கண்�ஜேபாது 
ஷெகாஞ்Uம் ஆச்UரிE=டை�ந்Xனர் என்ற ஜேபாதிலும், இந்X ஆயுXU Uாடைலயில் மூலவராக ஒரு 0ப்பானிEன்
இருப்பான் என்று பிர=நாEகம் எதிர்பார்க்கஜேவ இல்டைல.

0ப்பானிEன் மிகவும் =ரிEாடைXயு�ன் ந�ந்து ஷெகாண்�ான். Xமிழகத்திஜேல பிறந்து வTர்ந்Xவன் ஜேபால 
வணக்கம் ஷெUலுத்தினான். பார்த்திபன் பற்கஷெTல்லாம் ஷெவளிE ஷெXரியும்படி சிரித்Xான். ஆயிரவடைர, 
0ப்பானிEனுக்குக் காட்டி, “ந=து புனிX படை�க்குப் புது ஆட்கள்!” என்று ஷெபருடை=யு�ன் கூறினான்.

“பார்த்திபா! உன் அறிவும் ஆற்றலும் ஆயிரம் என்ன? ஆயிரம் ஆயிரம் ஜேபடைரக் கூ� ந=து புனிXப் 
படை�க்குக் ஷெகாண்டு வரக் கூடிEதுXான். திறடை=க்கும் புத்திக் கூர்டை=க்கும், ஏற்றபடிEான நிடைலடை= 
விடைரவிஜேல கிடை�க்கும். இது ஆண்�வன் தீர்ப்பு. நான் ஜேகவலம், அந்Xத் தீர்ப்டைபத் ஷெXரிவிக்கும் 
ஜேXவதூXன்” என்று கூறிவிட்டு, ஆயிரவடைர அன்பு�ன் பார்த்து, “அன்பர்கஜேT! புXனிப் படை� வீரர்கஜேT! 
உங்கடைT நான் வரஜேவற்கிஜேறன். உங்கடைTப் ஜேபால இன்னும் பலரும் வரஜேவண்டும் என்று 
ஆடைUப்படுகிஜேறன். உங்களுக்கு நான் Xடைலவனல்ல. XாUன், புனிXப் படை�க்குத் Xடைலவன் ஜேXவன். 
=ானி�ர் எவரு=ல்லர்! இடைX முXலிஜேல ஷெXரிந்துக் ஷெகாள்ளுங்கள். நான் ஜேXவனால் இங்கு 
அனுப்பப்பட்�வன். எXற்கு? இந்Xப் பரX கண்�த்டைXப் பரங்கிகளி�மிருந்து விடுவித்து, 
பரிபாலனத்டைX உ=து ஜேXU =க்களி�ம் ஷெகாடுக்க, ஆசிEாக் கண்�த்திஜேல அனாதி காலந்ஷெXாட்டு, 
ஆண்�வனுடை�E ஆசீர்வாX பலத்Xால், ஷெ0ாலித்துக் ஷெகாண்டிருந்X பரX கண்�ம் இன்று சீரழிந்து 
விட்�து. இந்Xத் ஜேXUத்துச் ஷெUல்வம், சீடை=க்குப் ஜேபாய் விட்�து. இது உங்கள் காந்தி ஷெUான்னதுXான். 
இப்படி இம்டைUடைE அனுபவித்துக் ஷெகாண்டிருக்கும் இந்திEாடைவ விடுXடைல ஷெபறச் ஷெUய்யும் 
ஜேநாக்கஜே= இப்புனிXப் படை�க்கு. இதிஜேல ஜேUர்ந்துள்T நீங்கள் நவபாரX வீரர்கள். இந்துஸ்Xான தீரர்கள்!! 
உங்கடைT நான் பாராட்டுகிஜேறன்” என்று வாழ்த்தினான். 
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பார்த்திபனுடை�E UதிEாஜேலாUடைனடைEக் கண்�றிE வந்X இ�த்திஜேல 0ப்பானிEச் UதிஜேE ஷெவளிEாவது 
கண்� பிர=நாEகத்தின் =னம் ப�ப�ஷெவன அடித்துக் ஷெகாண்�து. பார்த்திபன் ஊடைர ஏய்த்து 
டைவத்திருக்கிறான். என்று யூகித்X பிர=நாEகம், 0ப்பானிEனின் ஜேநாக்கம் என்ன என்படைXத் ஷெXரிந்து 
ஷெகாள்T ஒரு Xந்திரம் ஷெUய்Xார்.

“ஐEா! என் Uந்ஜேXகம் ஜேபாக்க ஜேவண்டும். எங்கள் நாடு விடுXடைல ஷெபற ஜேவண்டும். அXற்காக நாங்கள் 
எவ்விXத் திEாகம் ஷெUய்Eவும் XEார். ஆனால் அது எப்படி ந�க்கும்? பீரங்கியும் ஷெவடிகுண்டும் 
டைவத்துக் ஷெகாண்டிருக்கும் ஷெவள்டைTக்காரடைன ஷெவறுங்டைகயுடை�E நாங்கள் என்ன ஷெUய்E முடியும்? 
இங்ஜேக ஷெகாஞ்Uம் ஆயுXம் இருக்கிறது. ஆயிரம் ஜேபர் இருக்கிஜேறாம். என்றாலும் இது பிரிட்டிஷ் 
Uாம்ராஜ்ஜிE பலத்டைXத் Xாக்கப் ஜேபாது=ா? எனக்குத் டைXரிEம் இல்டைல” என்று கூறினார்.

இந்X ஜேபச்டைUக் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்டு நின்ற கு=ாருக்கு ஷெகாஞ்Uம் திடைகப்பு உண்�ாயிற்று. அவனுடை�E 
முகத்திஜேல சீற்றமும் ஜேXான்றிற்று. பார்த்திபடைன ஜேநாக்கி, “முXலாளித் Xனத்டைX முறிEடிக்கஜேவ முகாம் 
அடை=க்கிஜேறாம் என்று ஆரம் பத்திலிருந்து இன்றுவடைர ஷெUால்லி வந்தீஜேர. இப்ஜேபாது பரX கண்� 
விடுXடைல என்று ஜேவறு பாடைஷயிஜேல ஜேபசுகிறீஜேர, இது என்ன?” என்று ஜேகட்�ான்.

“Xம்பியின் தீட்UணிEம், ஷெகாஞ்Uம் =ட்டுப்� ஜேவண்டும். பார்த்திபா! ந=து ஜேவடைலயின் மிக முக்கிE=ன
கட்�ம் இப்ஜேபாது. இந்Xச் U=Eத்திஜேல, இப்படிப்பட்� இலட்சிE வாதிகடைTக் ஷெகாஞ்Uம் கட்டுக் 
காவலிஜேல டைவத்திருக்க ஜேவண்டும்” என்றான் 0ப்பானிEன்.

“விபரீX=ான வாத் ஷெUய்கிறீஜேர! இலட்சிEவாதிடைE அ�க்க ஜேவண்டும்! ஜேபஷ்! இந்X இருட்டு உலகிஜேல 
இவ்வTவு காலம் அடை�பட்டு =ாடு ஜேபால் உடைழத்து =க்கள் சுற்றத்டைX =றந்து, குற்றவாளி ஜேபால 
ஷெவளி உலகிஜேல Xடைலகாட்�ாது நான் பாடுபடுவது எXற்கு? இலட்சிEவாதிடைE அ�க்கி டைவக்க 
ஜேவண்டும் என்ற இறு=ாப்பான ஜேபச்டைUக் காதிஜேல ஜேகட்பXற்காக? இலட்சிEவாதியி�ம் ந�ந்து 
ஷெகாள்T ஜேவண்டிE முடைறஜேE ஷெXரிEாXா, உ=க்கு?” என்று 0ப்பானிEடைன ஜேநாக்கி ஆச்UரிEத்து�ன் 
ஜேகட்�ான் கு=ார்.

அவன் புன்சிரிப்பு�ன், கண்கடைTச் சிமிட்டிக் ஷெகாண்ஜே�, “இலட்சிEவாதிடைEத் Xட்டிக் ஷெகாடுத்து, 
ஜேவடைலயிஜேல ஈடுப� டைவக்க ஜேவண்டும். ஜேவடைல ஆரம்ப=ானதும், இலட்சிEவாதிடைEக் காரிEவாதி 
கட்டுப்படுத்துவான். இதுXான் ஜேவடைல முடைற. ஜேபாகப் ஜேபாகத் ஷெXரியும்” என்று கூறிவிட்டுப் 
பார்த்திபடைன அடைழத்துக் ஷெகாண்டு Xன் விடுதிக்குப் ஜேபானான்.

பிர=நாEகம், கு=ாரின் உXவிடைE எந்Xச் U=Eத்திலும் ஷெபற முடியும் என்ற டைXரிEம் அடை�ந்Xார். 
நிடைலடை=டைEயும் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ார். கு=ார், U=Xர்= ஆட்சிடைE எப்படிEாவது நிறுவ ஜேவண்டும் 
என்று ஆவல் ஷெகாண்�ான். புரட்சிப்படை� XEாரித்து, அந்Xப் புதுமுடைறடைEக் ஷெகாண்டு வரலாஷெ=ன்று 
கு=ாருக்குப் பார்த்திபன் ஆடைUயூட்டினான். இலட்சிE ஷெவறி பிடித்X கு=ார், பார்த்திபனுடை�E உள் 
எண்ணம் என்னஷெவன்படைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாள்T முடிEவில்டைல. பார்த்திபன் சிலம்புக்கு ஏற்ற 
விXத்திஜேல ஆடினான். பார்த்திபன் இலட்சிEவாதிEாகிE கு=ாடைர, இருட்டு உலகிஜேல ஒரு பாUடைற 
அடை=க்கச் ஷெUய்Xான். இடை�ஜேE 0ப்பானிEனு�ன் ரகசிE ஏற்பாடு நடை�ஷெபற்றது. புரட்சிப்படை� 
புனிXப்படை�Eாக =ாறிற்று. U=Xர்= ஆட்சிடைE உண்�ாக்கும் ஜேபாக்குக்கு =ாறாக 0ப்பானிEனுடை�E 
டைகEாTாக ஜேவண்டிE ஜேபாக்கு வTரலாயிற்று. இது கு=ாருக்குக் ஷெகாஞ்Uமும் விருப்பமில்டைல. இந்X 
நிடைலடை=டைE எந்X ஜேநரத்திலும் Xனக்குச் UாXக=ாக்கிக் ஷெகாள்Tலாம் என்ற நம்பிக்டைக 
பிர=நாEகத்துக்கு ஏற்பட்�தும், முXலிஜேல ஜேXான்றிE திடைகப்பும் திகிலும் ஜேபாய்விட்�ன. ஷெXளிவாக 
விஷEத்டைXத் ஷெXரிந்து ஷெகாண்�ால், காரிEத்டைX ஷெவற்றிEாக முடித்து வி�லாம் என்று தீர்=ானித்து, 
கு=ாரின் வாடைEக் கிTறத் ஷெXா�ங்கினர்.

“ஆகா! ந=து நாட்டுக்கு நல்லகாலம் ஷெXா�ங்கிவிட்�து. விடுXடைல வரப் ஜேபாகிறது. அடிடை=த்Xனம் 
ஒழிEப் ஜேபாகிறது” எ“னறு பிர=நாEகம், பரவU=ாகிவிட்�வர் ஜேபாலக் கூவினார்.
அவருடை�E ஜேXாடைTப் பிடித்துக் குலுக்கிக் கு=ார், “முட்�ாஜேT! அந்Xக் குள்Tனும் கள்Tனும் கூறினது 
ஜேகட்டு ஏ=ாந்X ஜேUாணகிரிEாகிவிட்�ாEா? அந்Xப் பாவிகள் என்டைன நம்ப டைவத்து ஜே=ாUம் 
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ஷெUய்கிறார்கள். உனக்குத் ஷெXரிEாது. அவர்கள் சூது. நீ இங்ஜேக இன்றுXாஜேன வந்Xாய் இளித்X வாEஜேன! 
இங்ஜேக அவர்கள் ஏற்பாடு ஷெUய்யும் அக்கிர=ம் உனக்குத் ஷெXரிEவில்டைலEா?” என்று படைXபடைXத்துக் 
ஜேகட்�ான். 

“நீ Eார்? புனிXப் படை�யின் XTபதி ஜேபால நடிக்கிறாய். ஆனால் உன் ஜேபாக்கும் ஜேபச்சும், உன்டைன ஒரு 
பிரிட்டிஷ் ஏஷெ0ண்டு என்று காட்டுகிறது” என்று பிர=நாEகம் ஜேகட்�ார். ஜேகாபப்பாவடைனயில்.
“நானா பிரிட்டிஷ் ஏஷெ0ண்டு? டைபத்திEக்காரா? நான் Eாருக்கம் டைகEாTல்ல. கEவர் ஜேபச்டைUக் ஜேகட்டுக் 
ஷெகாண்டு புத்திடைEக் ஷெகடுத்துக் ஷெகாள்TாஜேX. என் ஜேபச்டைUக் ஜேகள். நான் விரும்புவது U=Xர்=ம்! 
அXற்காகஜேவ இந்X இருட்டு உலகிஜேல, எவ்வTஜேவா கஷ்�ங்கடைTப் ஷெபாறுத்துக் ஷெகாண்டு வாழ்ந்து 
வருகிஜேறன். U=Xர்= ஆட்சிக்குப் புரட்சி ந�த்துவXாகக் கூறின பார்த்திபன் இப்ஜேபாது 0ப்பானிEனு�ன்
கூடிக் ஷெகாண்டு ஏஜேXா ஓர் UதிEாஜேலாUடைன ஷெUய்கிறான். எனக்குக் ஷெகாஞ்Uங் கூ�ப் பிடிக்கவில்டைல. 
ஷெவறுப்பாகவும், பE=ாகவும் இருக்கிறது. நீ இந்X இ�த்துக்குப்ப புதிEவன். நி ஜேEாUடைன ஷெUய்து பார்” 
என்று கூறினான்.

“ஜேEாUடைன ஏன்? நாட்டு விடுXடைலக்கு வழி கிடை�க்கும் என்று ஷெXரிகிறது. இந்X ஜேநரத்தில் ஜே=னம் 
மிதுனம் பார்க்கலாஜே=ா! காற்றுள்T ஜேபாஜேX தூற்றிக் ஷெகாள்T ஜேவண்�ா=ா? ஷெவள்டைTக்காரர்கடைT 
விரட்� வழி கிடை�க்கிறது என்ற உ�ஜேன எனக்கு ஆனந்Xம் அTவு க�ந்து உண்�ாகிறது” என்று மிக்க 
ஆர்வத்ஜேXாடு பிர=நாEகம் ஜேபசினார்.

“அ��ா! அந்Xப் பாவிகள் எந்X உணர்ச்சிடைEக் கிTப்பி வி� ஜேவண்டும் என்று கருதினார்கஜேTா, 
அதுXாஜேன ந�க்கிறது. ஐEா! ஜேXUபக்தி ஷெகாண்�வஜேர! இந்Xத் ஜேXUத்டைX விடுவிக்க ஜேவண்டும் என்ற 
ஆடைU எனக்கும் உண்டு. உனக்கு =ட்டும்Xான் என்று எண்ணிவி�ாஜேX. ஆனால் அந்X விடுXடைலடைE 
0ப்பானிEன் ஏன் வாங்கித் Xருகிஜேறன் என்று கூறினான். அவடைன நம்பலா=ா? அவன் ஜேXU விடுXடைல 
வாங்கித் Xருகிஜேறன் என்று ஆடைU ஷெ=ாழி கூறி நம்டை=த் தூண்டி விட்டுக் கலகத்டைX ந�த்திப் பிறகு, 
இங்கு 0ப்பானிE Uாம்ராஜ்ஜிEத்டைX ஏற்படுத்XஜேவXந்திர=ாக ஜேவடைல ஷெUய்கிறான். இது 
ஷெXரிEவில்டைல?” என்று கு=ார் கூறிவிட்டு 0ப்பானிEரின் நாடு பிடிக்கும் ஷெவறி பற்றி விTக்கினான்.

பிர=நாEகம் கடை�சிவடைரயில் கு=ாரின் வாXத்டைX ஏற்க =றுத்துவிட்�ார். 0ப்பானிEரின் 
நல்ஷெலண்ணத்டைXப் பற்றிச் Uந்ஜேXகிக்க முடிEாது என்று தீர்=ான=ாகக் கூறிவிட்�ார்.

ஜேகாபங்ஷெகாண்� கு=ார் வாதிட்�ான், வற்புறுத்தினான். உப=ான உபஜே=Eங்கஜேTாடு ஜேபசிப் 
பார்த்Xான். உலக நிடைலடை= பற்றி உருக்க=ாக உடைரத்Xான். எXற்கும் பிர=நாEகம் ஏXாவது 
=றுப்புடைரத்துக் ஷெகாண்�ஜே� இருக்கக் கண்டு, கு=ார் ஜே=லுங் ஜேகாபங்ஷெகாண்டு, 
“=ர=ண்டை�க்காரனான உன்னி�ம் ஜேபசுவதில் பEனில்டைல! நீ கூலி! 0ப்பானின் எலும்புத் துண்டு 
ஜேபாட்�ால் வாடைலக் குடைழக்கும் வர்க்கந்Xான். உன்னி�ம் ஜேபசிக் காலத்டைX வீணாக்குவாஜேனன்! நான் 
இந்Xப் பாUடைற அடை=க்கப் பாடுபட்�வன். பல ஆயிரம் ரூபாய் ஷெXாழிலாTர் நிதிEாகக் கிடை�த்XடைX 
இதிஜேல ஷெகாடியிருக்கிஜேறன். எனக்கில்லாX உரிடை= இந்Xப் பார்த்திபனுக்கு ஏது? 0ப்பானிEனு�ன் 
கூடிச் Uதி ஷெUய்வடைX நான் ஜேநரிஜேலஜேE கண்டித்துவி�ப் ஜேபாகிஜேறன். Xடைல ஜேபாவXானாலும் Uரி” என்று 
கூறிவிட்டு, ஆஜேவUம் ஷெகாண்�வன் ஜேபால் 0ப்பானிEன் Xங்கியிருந்X இ�த்துக்குச் ஷெUன்றான்.

அஜேX U=Eத்தில் 0ப்பானிEனின், பார்த்திபனுக்கு இந்திEா, பர்=ா, =லாய் பகுதிகள் 
ஷெபாறிக்கப்பட்டிருந்X பூஜேகாTப் ப�த்டைXக் காட்டி, 0ப்பானிEருடை�E ஜேபார்த் திட்�ங்கடைT விTக்கிக் 
ஷெகாண்டிருந்Xான். “பார்த்திபா! யுத்Xம் ஆரம்ப=ானதும் பசிபிக் க�டைல, எங்கள் க�ற்படை� 
கலக்கிவிடும். சிங்கப்பூர் சிXறும், ரங்கூன் நாU=ாகும். பர்=ா பிடிபடும் பிறகு...”என்று கூறிவிட்டுப் 
புன்சிரிப்பு�ன் பார்த்திபடைனப் பார்த்Xான்.

“பிறகு..?” என்று பார்த்திபன் ஜேகட்�ான். “பிறகா? ஒஜேர பாய்ச்Uல்! அரக்கானிலிருந்து கிTம்பினால் 
கல்கத்Xா! கல்கத்Xா விலிருந்து ஒரு படை� ஷெ�ல்லி! =ற்ஷெறாரு படை� ஷெUன்டைன! இன்ஷெனாரு படை� 
பம்பாய்! பார்த்திபா! அஷெ=ரிக்கா, பிரிட்�ன் இரண்டும் =XEாடைனகள்! அடைவகடைT அ�க்கும் அங்குUம்
ஜே�ாக்கிஜேEாவிஜேல XEாராக இருக்கிறது” என்று 0ப்பானிEன் கூறினான் களிப்பு�ன்.
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“0ப்பானிE Uாம்ராஜ்ஜிEத்தின் வீரதீரம் இருக்கட்டும். ந=து ஒப்பந்Xம் 0ப்பானிE Uர்க்காரால் ஒப்புக் 
ஷெகாள்Tப்படு=ா என்பது ஷெXரிE ஜேவண்டுஜே=! =ஜேலசிEாடைவ வீழ்த்துஜேவாம். பசிபிக் க�டைலக் 
குடிப்ஜேபாம், பர்=ாடைவப் பிடிப்ஜேபாம் என்று கூறிக் ஷெகாண்ஜே� ஜேபானால் ஜேபாது=ா? ந=து ஒப்பந்Xம் 
என்ன ஆகும்? அடைXக் கூறும்!” என்று ஜேகட்�ான் பார்த்திபன். 

“இதிஜேல என்ன Uந்ஜேXகம்? பர்=ாவிஜேல 0ப்பானிEர் பிரஜேவசித்Xதும் இந்திEா விடுXடைல அடை�யும்” 
என்றான் 0ப்பானிEன்.

“விடுXடைல கி�க்கட்டும்! என் நிடைல! அதுபற்றி ஷெ=ௗனம் Uாதிக்கிறீஜேர!” என்று ஜேகட்�ான் பார்த்திபன். 
0ப்பானிEன் சிரித்து விட்டு, “ஓ! =றந்து வி�வில்டைலஜேE! 0ப்பானிE Uாம்ராஜ்ஜிEத்தின் ஜேநUரான 
உ=க்குத்Xான் Xமிழ்நாட்டு ஆட்சி உரிடை=!! நீஜேர இங்கு கவர்னர்! இதுXான் உம்மி�ம் ஷெUய்து ஷெகாண்� 
ஒப்பந்Xம். ஜே�ாக்கிஜேEா இXடைன ஏற்றுக் ஷெகாண்டு விட்�து” என்று கூறினான்.

“ஜே�ாக்கிஜேEா, ந=து ஒப்பந்Xத்டைX அங்கீகரித்து விட்� Xல்லவா! ஜேபஷ்! இனி உ=து திட்�த்டைXக் கூறும்.
இம்மிETவும் ஷெக�ாXபடி நான் பார்த்துக் ஷெகாள்கிஜேறன்.” என்றான் பார்த்திபன்.

0ப்பானிEன் பார்த்திபடைன ஜேநாக்கி, “ந=து திட்�ம் மிகச் சுலப=ானது. 0ப்பானிEப் படை�கள் 
பர்=ாவிஜேல புகுந்Xதும், இங்ஜேக ந=து திட்�ம் ஆரம்பிக்கப்ப� ஜேவண்டும். காங்கிரஸ் இEக்கதின் மூலம்
ஷெவள்டைTEர்கள் மீது நாட்டிஜேல மூட்�ப் பட்டிருக்கும் அதிருப்திடைE 0ப்பான் UாXக=ாக்கிக் 
ஷெகாள்ளும். பர்=ா ஜேவல ø முடிந்Xதும் இங்கு நாம் ஷெவள்டைTக்காரருக்கு விஜேராX=ான ஒரு இEக்கத்டைX 
ஆரம்பிக்க ஜேவண்டும். நா=ாக அவUரப்பட்டு ஆரம்பிக்கக் கூ� ஜேவண்டிEதில்டைல. காங்கிரஸ் 
இEக்கத்Xார் ஏXாவது திட்�ம் எதுவாக இருப்பினும் அXடைன ஜே�ாக்கிஜேEா பEன்படுத்திக் ஷெகாள்ளும். 
காந்திEார் கூ� எதிர்பார்க்க முடிEாXபடி ஜே�ாக்கிஜேEா அவருடை�E திட்�த்டைX உபஜேEாகிக்கும். அஜேX 
U=Eத்திஜேல, நாமும் ஷெUEலில் ஈடுபடுஜேவாம்” என்று 0ப்பானிEன் கூறிவிட்டுக் ஷெகாஞ்Uம் ஷெ=ல்லிE 
குரலிஜேல, “பார்த்திபா! உ�லுக்கு இரத்Xக் குழாய்கள் ஜேபால, நாட்டுக்குப் ஜேபாக்குவரத்துச் 
UாXனங்கடைTக் ஷெகடுத்Xால் ஜேபாதும், பிரிட்டிஷாரின் யுத்X முEற்சி ஷெகடும்” என்று கூறிக் 
ஷெகாண்டிருக்டைகயில் 0ப்பானிEன் துள்ளி எழுந்Xான்.

Xன் காலிஜேல இருந்X பூட்டைUக் கழற்றினான். காXருஜேக டைவத்துக் ஷெகாண்�ான். முகம் =லர்ந்Xது. 
XடைலடைE அடைUத்Xான். பார்த்திபன் முதுடைகத் Xட்டிக் ஷெகாடுத்துவிட்டு, “ஜேபஷ்! முகூர்த்XஜேவடைT 
ஷெநருங்கி விட்�து. பார்த்திபா! ஷெபரிE துடைற முகத்டைX எங்கள் படை� பிடித்துவிட்�து!” என்று 
கூறிவிட்டு பூட்டைU =றுபடியும் காலில் அணிந்Xபடி, “இதிஜேல உள்T இரகசிE ஜேரடிஜேEா மூலம் ஷெUய்தி 
கிடை�த்துவிட்�து. இனித் Xா=திக்கக் கூ�ாது. நம்மி�ம் இருப்பர்களிஜேல டைXரிEUாலிகTா
கவும், நம்பிக்டைகக்குப் பாத்திர=ானவர்கTாகவும் உள்Tவர்களுக்கு நான் ஷெகாஞ்Uம் பயிற்சிEளிக்க 
ஜேவண்டும்” அது முடிந்Xதும் ந=து ஜேவடைலத் திட்�ம் ஆரம்ப=ாகும்” என்று கூறினான்.

“என்ன பயிற்சி?” என்று பார்த்திபன ஜேகட்க, 0ப்பானிEன், “பிர=ாX=ாக ஒன்றுமில்டைல. 
Xண்�வாTங்கடைT அகற்றுவது எப்படி? ரயில்கடைTக் கவிழ்ப்பது எவ்விXம்? XபாலாபீசுகடைT எந்X 
ஜேநரத்திஜேல ஷெகாளுத்துவது என்பன ஜேபான்ற சில்லடைற விஷEங்கள்Xான்” என்று சிரித்Xபடி கூறிக் 
ஷெகாண்ஜே� பார்த்திபடைன கட்டி அடைணத்துக் ஷெகாண்டு, “பார்த்திபா! ரயில்கள் கவிழ ஜேவண்டும்! 
Xபாலாபீசுகள் எரிE ஜேவண்டும்! கட்டி�ங்கள் தூTாக ஜேவண்டும்! இந்Xக் காரிEம் ந�ந்து 
ஷெகாண்டிருக்கும் ஜேநரத்திஜேல 0ப்பானிEப்படை� இந்திEாவிஜேல நுடைழயும்” என்று ஆனந்X=ாகக் 
கூறினான்.

0ப்பானிEன், ரயில்கள் கவிழ்க்கப்ப� ஜேவண்டும், Xபாலாபீசுகள் தீப்பற்றி எரிE ஜேவண்டும் என்று 
ஜேபசுடைகயிஜேல, அவனுடை�E கண்களிஜேல தீப்ஷெபாறி பறந்Xது. ஆஜேவUம் வந்Xவன் ஜேபால ஆடினான்.

அவன் உடைரடைEக் ஜேகட்டுவிட்�ான் கு=ார்! திடுக்கிட்டுப் ஜேபானான். பார்த்திபடைனக் கூவி அடைழத்Xான்.

“இந்Xக் குள்Tன் என்னஷெவல்லாஜே=ா குTறுகிறாஜேன! என்ன விஷEம்?” என்று ஜேகாப=ாகக் ஜேகட்�ான்.
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0ப்பானிEன் ஜேகாப=ாகச் சிரித்துவிட்டு, “இருபது ஆண்டுகTாக இந்திEாவிஜேல இருந்து வந்ஜேXன். என் 
Xாய் நாட்டை� விட்டு எத்XடைனஜேEா ஜேவ�ங்களிஜேல உலவி வந்ஜேXன். உங்கள் Xமிடைழக் கற்றுக் 
ஷெகாண்ஜே�ன். எXற்காகத் ஷெXரியு=ா?” என்று ஜேகட்�ான்.

“எங்கள் நாட்டிஜேல இ�ர் விடைTவிக்க!” என்று பதிலளித்Xான் கு=ார். பிர=நாEகத்தின் =னம் 
=கிழ்ச்சியுற்றது. 

“அல்ல�ா முட்�ாள்கஜேT! உங்கள் நாட்டை� ஆங்கிஜேலE ரி�மிருந்து விடுவிக்க” என்றான் 0ப்பானிEன்.
அந்Xப் பல்ல விடைEத் துடைணEாகக் ஷெகாண்டு பார்த்திபன், சுXந்திரத்தின் ஜே=ன்டை= பற்றிப் 
பா�லானான். கு=ார் ஷெகாதிப்பு�ன் இருந்XXால் பார்த்திபனும் 0ப்பானிEனும் கூடிக்ஷெகாண்டு ஏவிE 
ஷெUால்லம்புகளுக்குத் Xக்க பதில் கூறமுடிEாது இருந்Xான். இந்Xக் காட்சிடைE கவனித்து இருந்X 
பிர=நாEகம், ஷெXளிவான குரலிஜேல ஆனால் ஜேகாபமின்றி, “சுXந்திரத்தின் ஜே=ன்டை=டைE =றுப்பவர் 
=டை�Eர்கள்!” என்று கூறினார்.

உ�ஜேன பார்த்திபன் Uந்ஜேXாஷ=டை�ந்து, கு=ாடைர ஜேநாக்கி, “ஜேகள் கு=ார்! ஒரு ஆண்டிக்கு இருக்கும் 
அரசிEல் அறிவுகூ� உனக்கு இல்டைலஜேE! சுXந்திரத்தின் சூட்சு=த்டைX =றக்கும் ஜேபர் வழி உண்டை=யிஜேல
=டை�Eன்” என்று கூறினான். பிர=நாEகம், “சுXந்திரம் ஜே=ன்டை=Eானது. அடைXப் ஷெபறுவது ந=து 
பிறப்புரிடை=. அடைXத் Xர =றுப்பது ஷெகாடுடை=” என்று ஜேபசினார். “ஜேபஷ்! Uபாஷ்! கு=ாரின் காதிஜேல 
இந்Xச் சிந்து ஒலிக்கட்டும். இன்ஷெனாரு X�டைவ கூறு. அவன் மூடைTயிஜேல இருக்கும் அழுக்குப் 
ஜேபாகு=ட்டும் கூறு” என்று பார்த்திபன் கூறினான்.

அவனுடை�E பாராட்டுXலுக்காகக் காத்துக் ஷெகாண்டிரா=ல், பிர=நாEகம் ஜேபUலானார். “சுXந்திரத்டைXப் 
ஷெபற முEலாX =க்கள் =னிX உணர்ச்சிஜேE இல்லாXவர்கள். சுXந்திரத்டைXப் ஷெபற Uகல முEற்சிகள் 
எடுக்க ஜேவண்டிEதுXான். ஆனால்...” என்று இழுத்தி�ஜேவ, பார்த்திபன் குறுக்கிட்டு, “ஆனால் என்ன?” 
என்று படைXப்பு�ன் ஜேகட்�ான். “ஒன்றுமில்டைல! சுXந்திரம் Xான=ாக வரக்கூ�ாது. அடைXப் ஷெபறவும், 
ஷெபற்றடைX நாம் பிறரி�ம் இழந்து வி�ாXபடி பாதுகாத்துக் ஷெகாள்ளும் திறமும் ஜேவண்டும்” என்றார்.

அதுஜேகட்� கு=ார் ஷெவற்றிப் புன்சிரிப்பு�ன் பார்த்திபடைன ஜேநாக்கி, “இப்ஜேபாது நீ கவனி. இந்X 
ஆண்டிக்கு இருக்கும் யூகமும் உனக்கில்டைலஜேE, பார்” என்று ஷெUான்னான்.

0ப்பானிEன், “ஆசிEாக் கண்�த்திஜேல இந்திEாவும் 0ப்பானும் இருக்கின்றன. ஆகஜேவ அடைவ 
ஒன்றுக்ஷெகான்று உXவி ஷெUய்துக் ஷெகாள்வது முடைற. அந்X முடைறயிஜேலXான் எங்கள் நாடு இந்திE 
விடுXடைலக்காக உXவி ஷெUய்கிறது” என்று பிர=நாEகத்தின் வாE�க்கக் கூறினான்.

“ஆசிEாக் கண்�த்துப் பழம்ஷெபரும் நா�ான சீனாடைவச் சித்திரவடைX ஷெUய்துக் ஷெகாண்ஜே� இந்Xச் 
சித்Xாந்Xத்டைXப் ஜேபசும் துணிவு உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனால், உங்கள் ஜேபச்டைUக் ஜேகட்டுக் ஷெகாண்டு 
நம்பும் =�டை= இங்ஜேக பலருக்கு இல்டைல” என்று பிர=நாEகம் Uவுக்கடி Xந்Xார். “Uபாஷ்!” என்று 
கூவினான். கு=ார்! ஓடிச்ஷெUன்று பிர=நாEத்டைXத் Xழுவிக் ஷெகாண்டு, “நீ ஆண்டிEல்ல! நிச்UE=ாக 
ஆண்டிEல்ல” என்று ஆனந்Xத்து�ன் ஜேபசினான்.

“ஆ=ாம்! இவன் ஆண்டிEல்ல. பார்த்திபா! நீ ஏ=ாந்து ஜேபானாய்” என்று மிரட்சியு�ன் கூவினான், 
0ப்பானிEன்.

“ஜே=ாUக்காரா! Eார் நீ?” என்று மிரட்டினான், பார்த்திபன். “Eாரயிருந்Xால் என்ன? இவன் Eார் என்று 
ஷெXரிந்தும் உறவு ஷெகாண்�ாடும் உனக்கு, நான் Eார் என்பது பற்றி அவ்வTவு கவடைலEா அப்பா” என்று 
ஜேகலி ஜேபசினார் பிர=நாEகம்.

“ஐEா! நான் நம்பி ஜே=ாUம் ஜேபாஜேனன். நானும் இந்Xப் பார்த்திபனு=ாகத் ஷெXாழிலாTர் இEக்கத்டைX 
ந�த்தி வந்ஜேXாம். நிதி திரட்டிஜேனாம். அந்Xப் பணத்டைX முXலாக டைவத்து, இந்Xப் பாUடைறடைE 
அடை=க்கலாஷெ=ன்றும், இரகசிE=ாக இந்X ஏற்பாட்டை� நான் கவனித்துக் ஷெகாள்வஷெXன்றும், இவர் 
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ஷெவளிஜேE இருந்து உXவி திரட்டி வருவாஷெரன்றும், புரட்சிக்கு ஏற்ற U=E
=ாகப் பார்த்து ந�த்துவஷெXன்றும் கூறினான். நான் நம்பிஜேனன்; ஜே=ாUம் ஜேபாஜேனன்” என்று கு=ார் 
அழுகுரலிற் கூறினான்.

பிர=நாEகம், “ஜே=ாUம் ஜேபாக இருந்Xாய், Xப்பினாய்” என்று டைXரிEம் கூறினார்.

“சுட்டுத் Xள்ளு இந்X நாய்கடைT” என்று 0ப்பானிEன் உத்Xரவிட்�ான்.

“சுXந்திரத்டைXத் Xான=ாகத் Xருபவனின் ஜேபச்டைUப் பார்!” என்று கூறிச் சிரித்துக் ஷெகாண்ஜே� ஓர் 
ஊதுகுழடைல எடுத்து ஊதினார், பிர=நாEகம்.

0ப்பானிEனுடை�E கூலிகளுக்கும் பிர=நாEகத்தின் படை�க்கும் Uண்டை� மூண்�து.

0ப்பானிEன் Xன் நிடைலடை= Xன்குப் பாX=ாகி விட்�து ஷெXரிந்து, ஒரு கத்திEால் குத்திக் ஷெகாண்டு 
=ாண்�ான்.

பார்த்திபன் அவனுடை�E ஆட்களு�ன் டைகது ஷெUய்Eப் பட்�ான்.

பிர=நாEகத்தின் திறடை=டைEப் புகழாXார் இல்டைல. =ந்திரி Uடைப =கிழ்ச்சி அடை�ந்Xது. இந்Xச் Uதி 
வழக்கு விUாரடைணடைE நாட்டு =க்கள் ஆவஜேலாடு கவனித்து வந்Xனர். கு=ார் அப்ரூவராகி, 
பார்த்திபனுடை�E Uகல ஜேUட்டை�கடைTயும் ஷெவளிப்படுத்தினான். ஆயுள் Xண்�டைன Xரப்பட்�து 
பார்த்திபனுக்கு.

ஆலாலசுந்Xரர், Xன் வாரிசுக்கு ஜேநரிட்� கதி கண்� கலங்கினார். பார்வதி, படைழE நாட்களிஜேல 
XEாரித்துக் ஷெகாடுத்X பட்டிEலின்படி, Xனது ஷெUாத்டைXப் பங்கிட்டுக் ஷெகாடுத்து விடுவXாகப் 
பகிரங்க=ாகக் கூறிவிட்�ார். ஷெXாழிலாTருக்ஷெகனத் திரட்�ப்பட்� நிதிடைEக் ஷெகாள்டைTEடித்Xவன் 
கு=ார் என்று, பார்த்திபனுடை�E பிரUாரத்Xால் ஏ=ாந்X ஷெXாழிலாTர்கள் உண்டை= ஷெXரிந்Xதும் உவடைக 
அடை�ந்து, கு=ாடைரத் Xங்கள் ஜேXாழனாக ஏற்றுக் ஷெகாண்�னர்.

பார்வதி, கு=ாரின் விடுXடைல கண்டு =ட்�ற்ற =கிழ்ச்சி அடை�ந்Xாள். சூதுக்காரனின் வடைலயிஜேல 
சிக்கிE கு=ார் ப�� கஷ்�ங்கடைTக் ஜேகட்டு அவனுக்கு ஆறுXல் கூறினாள்.

“இவ்வTவு அ=ளிக்கும் ஆதிகாரணம் என்ன ஷெXரியு=ா, கு=ார்?” என்று பார்வதி பரிவு�ன் ஜேகட்�ாள்.

“ஷெபாருTாXார ஜேபXம்” என்றான் இலட்சிEத்திஜேல இலயித்திருந்X கு=ார். “ஷெபாது விவகாரத்டைXப் 
பற்றிEல்ல கு=ார் நான் ஜேகட்பது, பார்த்திபனுடை�E விஷE=ா?” என்று விTக்கமுடைரத்து வினவினாள், 
பார்வதி.

“ஆதி காரணம் என்ன?” - ஆவலு�ன் ஜேகட்�ான் கு=ார். ‘ஷெபாறாடை=Xான்!” என்றாள் பார்வதி.

“ஆ=ாம்!” என்று கு=ார், அவள் கூறிEXன் முழுப் ஷெபாருடைTயும் உணர்ந்து ஷெகாள்Tா=ஜேல கூறினான்.

“கு=ார்! நான் உன்டைனக் காXலிக்கிஜேறன் என்ற ஷெபாறாடை= அவனுக்கு” என்று பார்வதி ஷெUான்னஜேபாது 
கு=ாருக்கு என்ன பதில் கூறுவஷெXன்ஜேற ஜேXான்றவில்டைல. அவன் நிடைனப்பXற்ஜேக ஷெநஞ்Uம் நடுங்கிE 
விஷEம் அது! அபார=ான ஆவல். ஆனால் அTவி� முடிEாX Uந்ஜேXகம், அது ந�க்கக் கூடிE காரிE=ா 
என்று. “பார்வதி!” என்று கு=ார் கூறிவிட்டு, ஏஜேXா கீXம் ஜேகட்�வன் ஜேபால இலயித்து விட்�ான்.

பார்வதியும் கு=ாரும் ஷெXாழிலாTர் இEக்கக் காரிEத்திஜேல முன்ஜேபாலஜேவ ஈடுபட்�னர். சுXந்திரம், 
U=Xர்=ம் எனும் இலட்சிEங்கள் நிடைறஜேவற, முXலிஜேல இந்திEா மீது கண் டைவத்திருக்கும் 0ப்பானிEப் 
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ஜேபார் ஷெவறிடைEத் Xகர்த்Xாக ஜேவண்டும். ஷெXாழிலாTர் இடைXஜேE இன்டைறE திட்�=ாக டைவத்துக் 
ஷெகாள்T ஜேவண்டும் என்று இருவரும் நாஷெ�ங்கம் பிரUாரம் ஷெUய்Eலாயினர்.

காXல் =ணம் க=ழப் பதிவுத் திரு=ணம் நடை�ஷெபற்றது. பிர=நாEகஜே= அத்திரு=ணத்டைX முன்னின்று 
ந�த்தி டைவத்Xார்
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